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• nimalândia brinquedos
• Empodera assessoria e 
   Consultoria em rh
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Incubadora de 
Empresas utiliza 
psicologia para 

treinamento 
empresarial

Associados da ACE Batatais agora contam com médico 
especialista em Saúde do Trabalhador para atender o eSocial
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Lançamento ofi cial do 
5º Movimenta Batatais será 
na 2ª quinzena de setembro
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Doutor Rossandro 
Klinjey será o 

palestrante 
principal da 
Semana do 
Conhecimento 
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ACE Batatais comemora aniversário 
com mais de 700 convidados
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• Empresas de batatais criam 402 novos empregos em 2018;
• balança Comercial tem superávit de us$ 43 milhões;
• Comércio tem redução de inadimplência.
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nOME Fantasia EnDErEçO tElEFOnE 
TAPECAR AUTO CENTER R: MARCELO GIRARDI, 582 (16) 3662-5142
TUPPER WARE RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1350 (16) 99101-5226
MED VISION DR. JORGE NAZAR, 145 (16) 3761-4654
BRADESCO RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 105 (16) 3761-5159
JM ABACAXI RUA DR. REBOUCAS, 14 (16) 3761-5159
MITHICA BEER TRUCK RUA IVO RIGOTO, 39 (16) 3761-6968
DANIEL GONCALVES PRACA CARLOS PUPIN, 100           
TERRA CAFE RUA MAXIMIRA VIEIRA, 100 (16) 3761-0646
VIRTUAL ARMAZENS GERAIS R. ANTONIO DAL PICOLLO, 195 A (16) 3761-3438
TO TENTACOES DOCES R. FELIPE CARAN, 253 (16) 99129-4870
WALTINHO FRIOS AV. FRANCISCO ANTONIO MAFRA, 1115 (16) 98197-3178
DOCE ENCANTOS R. ZEFERINO MAZARAO, 81 (16) 3662-9497
SILVIA HELENA R. RADIALISTA JOSE CARLOS MAZARAO, 269 (16) 99157-6672

Pensando em proporcionar oportu-
nidades de negócios para nossos 
associados, visando o fortalecimen-

to de suas marcas, divulgação de produtos e 
serviços, como ferramentas de marketi ng e 
merchandising, toda a nossa diretoria está en-
volvida em um projeto ousado, que promete 
inovar por completo um evento tradicional 
da ACE Batatais, a Semana do Conhecimento, 
que nesta edição, além de palestras e ofi cinas, 
em parceria com o Clareti ano –Centro Univer-
sitário, irá disponibilizar uma grande área de 
exposição para todos os setores da cadeia eco-
nômica e produti va do município, podendo ser 
um grande marco para a nossa enti dade e para 
a nossa cidade.

Parte da Semana do Conhecimento terá 
formato de feira. Assim, durante esse mês 
de setembro, as empresas serão convidadas 
a parti cipar como expositoras nos quatro 
dias do evento, que acontecerá de 22 a 26 
de outubro. Serão disponibilizados 70 stands, 
com o tamanho mínimo padrão de três me-
tros quadrados cada, podendo a empresa, de 
acordo com a sua necessidade, ocupar espa-
ços maiores.

Esta Semana do Conhecimento foi plane-
jada para ser uma grande vitrine da força de 
produção do nosso setor industrial, do nosso 
diversifi cado comércio varejista, das várias 

A Nova Semana do 
Conhecimento 

empresas prestadoras de serviço, também 
do setor de alimentação. Esperamos que este 
evento seja um grande sucesso, e o primeiro 
de muitos nesse novo formato.

Para se ter uma ideia, podem participar 
as empresas da indústria de usinagem, fun-
dição, inox, serralheria, marcenaria, confec-
ção, do comércio de roupas, calçados, mó-
veis, eletroeletrônicos, produtos gráficos, 
perfumarias, materiais de construção, de 
alimentação em restaurantes, lanchonetes, 
panificadoras, confeitarias, marmitarias, 
cervejarias, petiscarias, em prestação de 
serviços de escola de idiomas, de cursos 
profissionalizantes, de beleza, vidraçarias, 
TV por assinatura, internet, segurança pri-
vada e muitos outros.

Desta forma, peço a união de todos os 
empresários, de todos os nossos associados, 
que adotem essa ideia e venham fazer parte 
conosco desta importante iniciati va, para que 
possamos alcançar o objeti vo de fazer uma 
grande Semana do Conhecimento, que levará 
milhares de visitantes à área de exposição, às 
palestras e às ofi cinas.

Desde já, agradeço a atenção de todos, 
certo de ter passado a importância desta 
ação e da participação de todos vocês. Es-
tou à disposição para o que precisarem. 
Obrigado.

Anuncie  sua empresa no e garanta 
bons negócios
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a ACE Batatais mais 
uma vez está ino-
vando um de seus 

eventos tradicionais. Neste 
ano, a Semana do Conheci-
mento terá um espaço especial 
em formato de feira de exposi-
ções, com stands para empre-
sas dos setores de indústria, 
comércio e serviços. Tendo o 
Clareti ano - Centro Universi-
tário como principal parceiro, 
a “Semana do Conhecimento 
2018” será realizada de 22 a 26 
de outubro, que neste ano tra-
rá várias novidades.

“Esta é uma grande inova-
ção deste tradicional evento 
da ACE, que está em sua 10ª 

edição. Teremos um grande 
espaço desti nado à exposição 
no formato de feira. Conta-
remos com a parti cipação de 
muitas empresas de Batatais 
que irão apresentar toda a 
sua força, com produtos e 
serviços para milhares de vi-
sitantes”, comentou o vice-
-presidente de serviços, En-
nio Cesar Fantacini.

Segundo Ennio, a iniciati -
va tem total apoio do pró-rei-
tor administrati vo do Clare-
ti ano – Centro Universitário, 
Padre Luiz Claudemir Bott e-
on, que também foi parceiro 
da Semana do Conhecimento 
em edições anteriores, mas 

que neste ano terá parti cipa-
ção maior na realização das 
palestras e ofi cinas, princi-
palmente também por ceder 
o espaço para a realização da 
Feira de Exposições.

No setor esporti vo do 
Clareti ano – Centro Universi-
tário, onde estão as quadras 
poliesporti vas, existe um 
grande espaço coberto, onde 
será montado os stands para 
as empresas exporem seu 
produtos e serviços, já o gi-
násio poliesporti vo que tem 
a fachada de frente para a 
rua Dom Bosco será uti lizado 
para a realização de palestras 
e ofi cinas.

Durante os cinco dias de 
evento, a Semana do Conhe-
cimento fi cará aberta ao pú-
blico, recebendo visitantes 
de Batatais e de cidades da 
região, também a visita de 
muitos estudantes da rede 
pública e parti cular de ensi-
no, com expectati va inicial de 
cinco mil pessoas.

“O objeti vo do evento é 
promover o conhecimento, 
exposição de produtos e ser-
viços à população de Bata-
tais e região, de uma forma 
que promova as empresas 
locais criando a oportunida-
de de negócios e promoção 
dos serviços”, comentou o 

presidente da ACE, Gino Ivair 
Bello.

Ainda segundo o presiden-
te, a promoção das empresas 
locais com seus produtos e 
serviços de forma insti tucio-
nal por meio de exposição no 
formato de feira é algo novo 
para a Semana do Conheci-
mento e a comercialização 
de algum produto ou serviço 
será uma consequência desta 
exposição insti tucional.

De acordo com o gerente 
Luiz Carlos Figueiredo, além 
da Feira de Exposições, o 
evento contará com ofi cinas, 
palestras e encontro entre 
empresários.

Semana do Conhecimento terá Feira de Exposição 
de marcas, produtos e serviços

sErViçO
As empresas interessadas 

em parti cipar da Semana do 
Conhecimento 2018 como 
expositoras, já podem entrar 
em contato com a ACE Bata-
tais pelo (16) 3761-3700 em 
horário comercial. Maiores 
informações sobre o evento, 
com o gerente executi vo, Luiz 
Carlos Figueiredo pelo e-mail 
gerencia@acebatatais.com.
br, ou com o colaborador 
William Oliveira pelo marke-
ti ng@acebatatais.com.br. A 
ACE está localizada à Praça 
Doutor José Arantes Junquei-
ra, n.º 90, ao lado do Terminal 
Rodoviário de Batatais.

serão disponibilizados 70 stands de três metros quadrados cada, na área coberta das quadras poliesporti vas do Clareti ano – Centro universitário

Semana do Conhecimento da ACE
 traz a Batatais Dr°. Rossandro Klinjey

uma semana inteira 
dedicada ao apren-
dizado. Assim será 

a Semana do Conhecimento 
que chega a sua 10ª edição 
em 2018. Realizada pela ACE 
– Associação Comercial e Em-
presarial – de Batatais, com a 
parceria do Clareti ano – Cen-
tro Universitário, o evento 
deste ano que acontece de 
22 a 26 de outubro e terá a 
palestra magna com o Dr°. 
Rossandro Klinjey, que vem 
a Batatais pela primeira vez. 
A palestra acontecerá no dia 
24, quarta-feira, às 19h30, no 
Clareti ano.

Na oportunidade Dr° Ros-
sandro Klinjey falará sobre 
‘Líder Servidor: realidade 

gerencial ou marketi ng em-
presarial’. Afi nal, a fi losofi a e 
as práti cas de liderança servi-
dora se expressam de muitas 
formas e são aplicadas em 
muitos contextos. Isso por-
que, a liderança servidora é 
uma fi losofi a e um conjunto 
de práti cas que enriquece as 
vidas dos indivíduos, cons-
trói melhores organizações 
e, fi nalmente, cria um mun-
do mais justo e solidário. E o 
líder servidor não abre mão 
do papel de líder, mas em sua 
práti ca ele serve primeiro e 
lidera depois. 

O quanto isso é de fato 
aplicável no coti diano da so-
ciedade? Essa será a discus-
são e o objeti vo do evento 

que acontece dentro da Se-
mana do Conhecimento. Para 
assisti r a palestra os ingres-
sos serão vendidos na ACE e 
no Clareti ano a parti r do dia 
10 de setembro. O valor é de 
R$ 20,00 para associados da 
ACE e estudantes e R$ 30,00 
para o público em geral. 

A Semana do Conheci-
mento, promovida pela ACE 
Batatais, foi criada com o 
intuito de oferecer aos seus 
associados e público em ge-
ral, momentos de debate e 
refl exões no âmbito organi-
zacional e de perspecti vas de 
mercado, sendo um evento 
que faz parte do calendário 
de ações anuais da ACE Ba-
tatais e muito aguardado por 
empresários e colaboradores 
de todos os setores. O even-
to tem por objeti vo reunir 
empresários, executi vos e 
colaboradores, estudantes e 
público em geral, para disse-
minar informações, compar-
ti lhar experiências e fomen-
tar o desenvolvimento e o 
empreendedorismo.

COnhEça O 
palEstrantE

Drº. Rossandro Klinjey é  
palestrante, escritor e psicó-
logo clínico. Fenômeno nas 
redes sociais, seus vídeos no 

YouTube já alcançaram a mar-
ca 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’.

É consultor da Rede Glo-
bo em temas relacionado a 
comportamento, educação e 
família, no programa ‘Encon-
tro com Fáti ma Bernardes’, 
além de colunista da Rádio 
CBN. Foi professor universi-
tário por mais de dez anos, 
quando passou a se dedicar 
à  ati vidade de palestrante no 
Brasil, na Europa e nos Esta-
dos Unidos.

E essa será a segunda vez 

agEnDE-sE
EVEntO: sEMana DO COnhECiMEntO 

Da aCE DE batatais DE 22 a 26 DE OutubrO
Palestra Magna: ‘Líder Servidor’ com Drº. Rossandro Klinjey 
no dia 24 de outubro
Horário: 19h30
Local: Clareti ano – Centro Universitário
Informações: 16. 3761-3700, na ACE.
Investi mento: R$ 20,00 para associados da ACE e estudantes 
e R$ 30,00 para o público em geral. 
Fonte: Geovana Ferreira – jornalista do Clareti ano - Centro 
Universitário

Evento é realizado em parceria com o Clareti ano – Centro universitário e na ocasião o palestrante abordará o tema ‘líder servidor’

que o Drº. Rossandro Klinjey 
parti cipa de eventos envol-
vendo o Clareti ano. No mês 
de maio deste ano ele esteve 
no Clareti ano – Faculdade, 
em Rio Claro, na Aula Magna 
da primeira turma do curso 

de Medicina da insti tuição. N 
a ocasião expressou de várias 
formas as vertentes explora-
das pelo curso de Medicina 
que busca a humanização do 
médico e a boa relação médi-
co-paciente.  

Anuncie sua empresa no 

e garanta bons negócios
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segundo informações 
da diretoria executi -
va da ACE Batatais, 

a profi ssional de Recursos 
Humanos, Beatriz Resende 
reati vará o Grupo de RH da 
enti dade. Todos os empresá-
rios, profi ssionais de RH de 
empresas associadas estão 
convidados a integrar o novo 
grupo, que passará a fazer 
reuniões com assessoria.

“Os grupos de estudo 
em uma determinada área, 
no nosso caso aqui a de Re-
cursos Humanos, têm como 
principal objeti vo o estudo e 
desenvolvimento de práti cas 
de gestão de RH com foco 
nas organizações, seus cola-
boradores e comunidade”, 

comenta Beatriz Resende, da 
Dra. Empresa – Consultoria 
Empresarial, de Ribeirão Pre-
to.

Segundo ela, profi ssionais 
da área de RH, assim como 
de demais áreas, precisam 
buscar informações, conheci-
mento e práti cas, renovação 
de visões e crenças aplicadas 
na gestão de pessoas, e um 
meio importante para esse 
fi m são encontros organiza-
dos por profi ssionais de em-
presas de mesmo segmento 
ou região, ou patrocinados 
por insti tuições como no caso 
da ACE, que proporcionam a 
oportunidade de um grupo 
de profi ssionais comparti lhar 
suas vivências e informações 

atualizadas de mercado, vi-
sando ampliação de conhe-
cimento, networking e co-
laboração entre empresas, 
por meio de apoio mútuo em 
ações, pesquisas e troca de 
informações em geral. 

“Dirigentes de empresas 
precisam esti mular que seus 
profi ssionais parti cipem de 
grupos com essa fi nalidade, 
pois é uma forma de capaci-
tação e desenvolvimento, e 
por meios mais efi cazes e, ao 
mesmo tempo, menos onero-
sos”, ressalta Beatriz. 

A consultora fará a con-
dução das reuniões, atuan-
do como Coordenadora do 
Grupo, encarregando-se de: 
organização dos encontros 

(conteúdo; convite a pales-
trantes e outros parti cipan-
tes; convite aos associados); 
condução e mediação das 
reuniões; geração das infor-
mações e materiais advin-
dos delas. 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 Práti cas 
de Gestão de Pessoas à co-
munidade de empresários e 
empresas de Batatais.

Figueiredo informou que 
o grupo está aberto para a 
parti cipação de profi ssionais 
da área de RH de todas as em-
presas associadas, lembran-

a parti r deste mês 
de setembro, a 
ACE Batatais passa 

a oferecer um serviço am-
pliado na parte de saúde do 
trabalhador, com uma parce-
ria inédita com o profi ssional 
em Medicina Ocupacional, 
Doutor Otávio Augusto Tahan 
Nascimento, que atenderá as 
empresas associadas à enti -
dade com exames  para Ates-
tado de Saúde Ocupacional 
(ASO), Assessorias e Elabora-
ções do PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambien-

tais) e do PCMSO (Programa 
de Controle Médico da Saúde 
Ocupacional), LTCAT (Laudo 
Técnico das Condições Am-
bientais de Trabalho) e Con-
sultas Médicas Ocupacionais.

“Entendemos as necessi-
dades das empresas associa-
das e, por regra, anualmente 
todos os colaboradores têm 
que passar por exames traba-
lhistas, por isso a importância 
desta parceria que vem faci-
litar a roti na das empresas 
quando o assunto é a saúde 
do trabalhador, atendendo às 

disposições do eSocial”, ob-
serva o gerente da ACE, Luiz 
Carlos Figueiredo.

Os exames da medicina 
ocupacional serão detalha-
dos, admissionais, demissio-
nais, periódicos, de retorno 
ao trabalho ou mudança de 
função. Doutor Otávio irá ve-
rifi car durante a consulta se 
o trabalhador possui algum 
problema de saúde, obser-
vando respiração e frequên-
cia cardíaca, como hérnias, 
varizes, cirurgias anteriores, 
micoses, problemas na colu-
na, nos braços e pernas que 
possam inviabilizar ou difi cul-

tar o trabalho para o qual o 
funcionário será contratado 
e os exame oft almológico de 
acuidade visual será realizado 
em todas as consultas.

Com a parceria, as em-
presas também poderão ter 
o controle de atestados mé-
dicos dos colaboradores para 
abonar ausência do trabalho. 
“Doutor Otávio fará a verifi ca-
ção se há abuso indiscrimina-
do de atestados médicos, com 
controle rigoroso, invalidando 
o documento se for neces-
sário e durante as consultas 
irá realizar um trabalho de 
conscienti zação com os traba-

ACE Batatais convida empresas para 
integrar o Grupo de Recursos Humanos

do que não há custo de par-
ti cipação, apenas é exigido 
o comprometi mento de 
parti cipação nas reuni-
ões. “O importante 
é que tragam as 
suas difi culda-
des para discu-
ti rmos em gru-
po”, ressaltou.

sErViçO
Mais informações 

sobre como participar 
do Grupo de RH e dos 
encontros pelo 3761-
3700, com Figueiredo. 
As inscrições já estão 
abertas a todos os empre-
sários ou representantes 
da área de RH das empre-

a parti r deste mês, beatriz resende passa a realizar os encontros entre profi ssionais na sede da enti dade

ACE Batatais faz nova parceria com médico para 
exames trabalhistas para associados

a empresa oferece consultas médicas ocupacionais asO, ppra, pCMsO, ltCat e outras informações exigidas pelo esocial

ACE Batatais convida empresas para 
integrar o Grupo de Recursos Humanos

do que não há custo de par-
ti cipação, apenas é exigido 
o comprometi mento de 
parti cipação nas reuni-
ões. “O importante 
é que tragam as 
suas difi culda-
des para discu-
ti rmos em gru-
po”, ressaltou.

Mais informações 
sobre como participar 
do Grupo de RH e dos 
encontros pelo 3761-
3700, com Figueiredo. 

a parti r deste mês, beatriz resende passa a realizar os encontros entre profi ssionais na sede da enti dade

sas. Os interessados devem 
enviar solicitação à ACE, no 
email gerencia@acebata-
tais.com.br.

lhadores. Irá manter contato 
permanente com o setor de 
Recursos Humanos das em-
presas, fornecendo relatórios 
sobre os funcionários e seus 
exames”, informou o gerente.

Os novos serviços ofereci-
dos pela parceria entre a ACE 
Batatais e o Doutor Otávio, 
atendem os requisitos de me-
dicina e segurança do traba-
lho exigidos pelo eSocial, com 
valores reduzidos para as em-
presas associadas à ACE, ofe-
recendo inclusive os exames 
complementares.

sErViçO
Para ter acesso a mais 

este importante benefício 
exclusivo para os associa-
dos da ACE Batatais, agen-
de uma visita com o nosso 
setor comercial pelo 3761-
3700, ou venha pessoalmen-
te à sede da entidade, loca-
lizada à Praça Doutor José 
Arantes Junqueira, n.º 90, 
Centro. A ACE Batatais está 
aberta para atendimento 
das 9h ás 18h, de segunda 
à sexta-feira, aos sábados, 
das 9h ás 13h.



O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Setembro de 2018 - Ano XIV - n.165 5

a ACE Batatais e o 
Sebrae Aqui, em 
parceria com o Es-

critório Regional do Sebrae 
em Franca, levará profi ssio-
nais da beleza do município 
para a Beauty Fair 2018 no 
dia 11 de setembro, terça-fei-
ra, que acontecerá no Expo 
Center Norte, em São Paulo. 
Segundo a agente Andrea Oli-

no dia 14 de agosto, 
das 19h às 22h, a 
ACE Batatais, em 

parceria com o Escritório Re-
gional do Sebrae em Franca, 

Missão Empresarial da ACE 
levará 44 pessoas à Beauty Fair 2018

veira, todas as vagas para a 
feira foram preenchidas. No 
total, foram disponibilizadas 
44 vagas, com o investi mento 
de R$ 80 por pessoa, já con-
tando a viagem à São Paulo e 
o ingresso para a feira.

A 14ª Beauty Fair – Feira 
Internacional de Beleza Pro-
fi ssional é uma feira de negó-
cios voltada exclusivamente 

para o profi ssional e comer-
ciante do setor da beleza. 
Criada em 2005, o evento, 
considerado o maior e mais 
infl uente das Américas, tem 
como missão desenvolver o 
setor, principalmente, por 
meio da educação, sempre de 
forma democráti ca, abran-
gendo toda a classe profi ssio-
nal.

“Trata-se de uma feira 
comercial para negócios, lan-
çamentos de produtos, equi-
pamentos e serviços para os 
setores de cabelo, estéti ca, 
manicure, maquiagem, podo-
logia, massoterapia e varejo 
de beleza”, comenta Andrea 
Oliveira.

O evento, que nesse ano 
acontece de 8 a 11 de se-
tembro, recebe anualmente 
cerca de 165 mil visitas pro-
fi ssionais em busca de novi-
dades e lançamentos de 500 
expositores, 2 mil marcas em 
80 mil metros quadrados de 
feira. Além disso, oferece, 
por meio do seu programa 
educacional, conteúdo téc-
nico relevante para todos os 

players do mercado. São mais 
de 100 eventos educacionais 
nos quatro dias de feira.

O perfi l do evento é comer-
cial para negócios, lançamen-
tos de produtos, equipamen-
tos e serviços para os setores 
de cabelos, estéti ca, manicure, 

realizou o Curso 
Fluxo de Caixa, 
com o consultor 
Carlos Alberto 
de Araújo, com a 
parti cipação de 12 
empresários, que 
puderam conhe-
cer ou aprimorar 
seus conhecimen-
tos sobre como 
organizar e anali-
sar a saúde fi nan-
ceira de suas em-
presas.

O objeti vo foi 
o de sensibilizar o 
parti cipante sobre 
aspectos impor-

abordados o fl uxo de caixa; 
organização para elaboração 
dos controles fi nanceiros; fl u-
xo de informações fi nanceiras; 
quatro controles fi nanceiros; 
contas a pagar; contas a rece-
ber e capital de giro.

“Esse foi mais um curso 
que a ACE Batatais conseguiu 
trazer gratuitamente para os 
nossos associados por meio 
da parceria com o Sebrae 
Franca que vai de encontro 
aos interesses da classe em-
presarial do município, prin-
cipalmente para os micro e 
pequenos empresários. Essas 
ações pontuais fortalecem 
essas empresas, que passam 
a controlar melhor suas fi -
nanças e não serem pegas de 
surpresa”, comenta o gerente 
Luiz Carlos Figueiredo.

De acordo o gerente, o 

fl uxo de caixa cria a possibili-
dade da empresa saber o que 
ela tem a receber e a pagar 
no futuro, o que ocasiona 
uma organização fi nanceira 
na empresa interessante para 
a roti na empresarial.

“O fl uxo de caixa é dife-
rente do movimento de cai-
xa, que é toda a entrada e 
saída de dinheiro em um dia. 
O controle do movimento é 
importante para saber o sal-
do do dia, já o controle de fl u-
xo de caixa é importante para 
a empresa saber o que ela 
tem a pagar e o que ela tem 
a receber durante um certo 
período, com isso, ela con-
segue fazer uma estratégia 
de quanto tem que vender 
a mais para poder honrar os 
seus compromissos”, comen-
ta Figueiredo.

O empresário que não 
uti liza essa ferramenta pode 
comprometer a saúde fi nan-
ceira de sua empresa. O em-
presário tem que dar atenção 
à gestão fi nanceira de seu 
negócio, e o fl uxo de caixa 
vai mostrar se naquele de-
terminado dia do mês ele vai 
ter condições de pagar suas 
contas. 

Com esse controle, o 
empresário consegue se pla-
nejar, evitando uma inadim-
plência com fornecedores, de 
ter que pegar emprésti mos 
de uma insti tuição fi nanceira 
ou de terceiros, pagando ju-
ros e tornando esse dinheiro 
mais caro. 

O fl uxo de caixa pode ser 
semanal, quinzenal, mensal. 
Tem empresas que trabalham 
com fl uxo de caixa de três 

ACE Batatais e Sebrae Franca realizaram mais um 
curso de Fluxo de Caixa

segundo a agente andrea Oliveira, o fl uxo de caixa cria a possibilidade da empresa saber o que ela tem a receber e a pagar no futuro

tantes da gestão fi nanceira do 
negócio, como contas a pagar 
e contas a receber, fl uxo de 
caixa e reserva de capital de 
giro. Durante a ofi cina foram 

meses, de seis meses, e assim 
consegue-se ter uma análise 
mais real da situação fi nan-
ceira. “O ideal é que o fl uxo 
de caixa seja semanal, para 
podermos fazer uma análise 
do que eu tenho que pagar 
durante a semana. No domin-
go, antes de dormir, o empre-
sário consegue ver o que ele 
tem para receber e o quanto 
ele tem a pagar nos próximos 
dias, passou Carlos aos parti -
cipantes do curso.

O consultor ainda comen-
tou que é comum se deparar 
com muitos empresários que 
não fazem o fl uxo de caixa de 
suas empresas e nem sabem 
o que signifi ca. “Isso é muito 
normal, como é comum tam-
bém empresários quem nem 
anotam a entrada e saída de di-
nheiro diariamente”, fi nalizou.

maquiagem, podologia, mas-
soterapia e varejo de beleza.

Os congressos e workshops 
estão organizados por setores: 
Hair, Estéti ca&Spa, Maquia-
gem, Manicure e Negócios (va-
rejo). Já a área de exposição, as 
empresas estão organizadas 
por objeti vo de negócios.

sErViçO
A missão empresarial Be-

auty Fair 2018 parti rá da sede 
da ACE Batatais no dia 11 de 
setembro, terça-feira, às 4h 
da madrugada. Maiores infor-
mações pelo (16) 3761-3700, 
falar com a coordenadora do 
Núcleo da Beleza, Andrea Oli-
veira.
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O curso de Direito do 
Claretiano - Centro 
Universitário, em 

Batatais (SP), recebeu seus 
primeiros alunos no último 
dia 13 de agosto. Em junho, 
a graduação obteve a autori-
zação de funcionamento do 
Ministério da Educação com 
nota máxima de avaliação.

“Começamos com entu-
siasmo, os estudantes vão 
trabalhar com os problemas 
das pessoas, levando espe-
rança à sociedade através 
dessa profissão, com o Direi-

O objetivo do pro-
jeto é facilitar a 
coleta seletiva. O 

aplicativo pode ser baixado 
gratuitamente pelo Play Sto-
re, no Google Play

Desde o mês de julho des-
te ano, o Projeto “Ecomitos” 
disponibilizou um aplicativo 
inovador para a comunidade 
batataense, que tem o objeti-
vo de facilitar a comunicação 
entre os cidadãos e os cole-
tores de materiais recicláveis 
do município, um APP que 
tem cunho social e ambiental, 
já que privilegia a destinação 
adequada, auxiliando tam-
bém os coletores.

Segundo o empresário 
Paulo Sérgio Borges de Car-
valho, incentivador do pro-
jeto, o Ecomitos foi iniciado 
pela 3ª série do ensino médio 
- turma A da Escola E.E. Antô-
nio Augusto Lopes de Oliveira 
Junior, sob a Supervisão da 
Profª Esp. Natalia Vieira de 
Carvalho Martins a partir de 
agosto de 2017. A criação do 
projeto foi incentivada para 
que o mesmo fosse inscrito 

Curso de Direito do Claretiano recebe primeira turma em Batatais
Com avaliação máxima do MEC, graduação abre novo caminho de formação na cidade

to. Essa é uma semente nova 
plantada no Claretiano e que 
vai produzir frutos extraor-
dinários”, afirmou durante a 
aula inaugural Pe. Sérgio Iba-
nor Piva, reitor da instituição.

O pró-reitor acadêmico, 
Luis Claudio de Almeida, lem-
brou que o Claretiano comple-
tará 50 anos em 2020 e que 
ter essa formação na cidade, 
onde o trabalho com o ensino 
superior começou, era uma 
vontade antiga da instituição.

“Os claretianos já viven-
ciam o Direito em Rio Claro 

há muitos anos e já era tempo 
de chegar a Batatais. O proje-
to foi enviado ao Ministério 
da Educação ano passado e, 
como a instituição mantém 
ótimas avaliações, a resposta 
saiu em seis meses”, disse.

DirEitO, 
uM sOnhO antigO
Muitas pessoas que bus-

cam o curso de Direito afir-
mam que a formação é um 
desejo antigo. É o caso da alu-
na Larissa Roberta de Oliveira, 
22. “O Direito é um sonho que 
tenho desde criança e eu sou 
apaixonada pela área criminal. 
Ter o curso em Batatais me be-
neficiou bastante, porque mi-
nha maior dificuldade era não 
ter acesso. Acho que vai ser um 
curso muito bom, com profes-
sores excelentes”, afirma.

Já o aluno Felipe Martins, 
22, pretende investir na car-
reira diplomática. “Eu voltei 
ano passado do Rio de Janei-
ro, onde cursava o último se-

mestre de Relações Interna-
cionais na UFRJ. Eu tive aulas 
de Direito e percebi que essa 
área seria mais interessante, 
já que eu quero ser diploma-
ta”, diz.

ViVênCia tEóriCO-prátiCa 
E huMana

De acordo com o coorde-
nador do curso, Túlio Pires 
de Carvalho, os alunos terão 
contato com a teoria e com a 
prática dentro e fora da sala 
de aula. “O curso oferece 
uma formação humanística, 
com foco no desenvolvimen-
to da capacidade de análise, 

argumentação e interpreta-
ção dos fenômenos jurídico-
-sociais”, afirma.

Também participaram da 
aula inaugural o Prof. Me. 
João Carlos Bianco, que vai 
ministrar a disciplina de Ele-
mentos de Direito Privado, o 
Prof. Me. José Rodrigues Ari-
matéa, que vai dar aula de Te-
oria Geral do Direito, e a Prof. 
Dra. Amanda Cristina Martins 
Raiz, que está à frente da dis-
ciplina de Linguagem Jurídica 
e Dialógica.

O coordenador agradeceu 
ainda o apoio do Prof. Dr. José 
Carlos Garcia de Freitas, que 

no prêmio “Respostas para 
o Amanhã” promovido pela 
SAMSUNG.

O prêmio incentiva jo-
vens estudantes e seus pro-
fessores de todo o Brasil, a 
desenvolverem projetos de 
sustentabilidade que promo-
vam mudanças na comuni-
dade onde estão inseridos. 
Na edição de 2017, o projeto 
Ecomitos foi um dos cinco 
vencedores regionais do prê-
mio (região sudeste) ficando 
entre os 25 finalistas do pais.

O tema escolhido pelos 
alunos do projeto foi “Resí-
duos Sólidos”, com foco na 
sustentabilidade, com a justi-
ficativa de que este é um dos 
maiores problemas socioam-
bientais de Batatais, visto que 
o aterro sanitário encontra-
-se há vários meses interdi-
tado pelo Ministério Público, 
e a Prefeitura está pagando 
para enviar o lixo doméstico 
para um aterro em cidade 
próxima.

Diante desse cenário, o 
projeto foi delimitado pelo 
objetivo geral de auxiliar os 

Coletores de Reciclagem Au-
tônomos do município de 
Batatais, por meio de três 
etapas: 1ª sensibilização da 
população para a importân-
cia da separação do mate-
rial reciclável por meio de 
divulgação de vídeos e outros 
materiais educativos nas re-
des sociais; 2ª coleta de dados 
por meio de entrevistas com 
coletores, cadastro e constru-
ção de um documentário e 3ª 
apresentação de propostas de 
ações que possam melhorar 
as condições de trabalho dos 
coletores para o Poder Público.

Os alunos apre-
sentaram o projeto 
aos vereadores na 
Câmara Municipal 
de Batatais, reali-
zaram também um 
evento voltado ao 
público jovem para 
incentivar o pro-
tagonismo juvenil 
através da divulga-
ção do projeto.

Já em 2018, a 
professora Natalia 
deu continuidade 

(o resultado sai em novembro 
deste ano).

 O aplicativo possui infor-
mações sobre como fazer a 
separação dos materiais re-
cicláveis e permite ligações 
para coletores cadastrados 
no projeto. A pessoa sele-
ciona a região que mora ou 
a opção “todos os bairros” 
e tem acesso aos nomes dos 
coletores, depois é só clicar 
no nome de um deles e assim 
já inicia a chamada. O pro-
jeto conseguiu inicialmente 
cadastrar 30 coletores autô-
nomos, mas em nova triagem 
feita para atualização e inclu-
são no aplicativo, somamos 
17 coletores desenvolvendo a 
atividade.

O Aplicativo é gratuito e 
está disponível no Play Sto-
re, onde os usuários podem 
digitar “Ecomitos” na busca e 
facilmente encontrar. Podem 
também acessar o link direto: 
https://goo.gl/qiPL39

“Um grande incentiva-
dor e apoiador do projeto 
é o advogado e empresário 
da contabilidade Paulo Bor-
ges, que desde o início tem 
participado ativamente nas 
ações do Ecomitos de modo 
geral. Que, não por acaso, 
é o patrocinador do aplica-
tivo, que, para publicação 
na plataforma da Play Store 
gerou os maiores custos do 
Projeto até então”, comen-
tou Natália. 

MEiO aMbiEntE:

Projeto Ecomitos desenvolve APP para conectar 
comunidade com coletores autônomos

colaborou com a elaboração 
do Projeto Político Pedagó-
gico do curso e com a repre-
sentação junto aos órgãos 
federais.

próxiMO VEstibular
O curso inicia com oferta 

de 80 vagas presenciais. O 
último processo seletivo para 
ingresso ainda neste semes-
tre foi on-line no dia 22 de 
agosto. Mais informações es-
tão disponíveis no site www.
claretiano.edu.br.

Fonte: Fanny Victória– 
jornalista do Claretiano - Cen-
tro Universitário

Os canais de comunicação para quem quiser conhecer 
mais sobre os trabalhos da Ecomitos são: 
Site/Blog: www.ecomitos.com 
Instagram (www.instagram.com/ecomitos), 
Facebook (www.facebook.com/ecomitos), 
Youtube (www.youtube.com/channel/UCVbg1inKjSjR8iAuE-
qwRnFg)
Documentário “A vida dos catadores de reciclagem de Batatais”: 
https://www.youtube.com/watch?v=T2nq8085mvc&t=2s

ao projeto, firmando novas 
parcerias e envolvendo no-
vos alunos, já que a mesma 
agora leciona em uma escola 
de Ribeirão Preto – E.E. Profº 
Sebastião Fernandes Palma – 
Programa de Ensino Integral. 
Uma de suas alunas da 3ª sé-
rie do Ensino Médio, Ana Vi-
tória Eichenberger Teixeira, é 
muito interessada por tecno-
logia, se interessou pelo pro-
jeto e aceitou a proposta de 
criar um aplicativo para am-
pliar o alcance do projeto e, 
com isso, se inscrever no prê-
mio Jovem Cientista do CNPQ 
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Feira dos Pequenos Produtores passa a ser realizada também as quintas
além do tradicional domingo, os batataenses tem mais um dia para comprar produtos hortifrútis fresquinhos, 

artesanatos e muito mais ao lado do terminal rodoviária

Desde o dia 30 de 
agosto, quinta-fei-
ra, das 17h às 21h, 

ao lado do terminal Rodovi-
ário, próximo ao Fórum de 
Batatais, está sendo realizada 
a “Feira dos Pequenos Produ-
tores e Artesãos de Batatais”, 
sendo mais uma opção para 
os consumidores batataen-
ses que procuram produtos 
hortifrútis orgânicos e arte-
sanatos de ótima qualidade. 
Novamente, a iniciativa conta 
com o apoio direto da ACE 
Batatais e da Prefeitura.

São mais de 40 pessoas 
envolvidas e mais de 25 bar-

raquinhas, entre agricultores, 
artesãos e microempreen-
dedores do setor de alimen-
tação fora do lar que estão 
imbuídos na realização de 
mais um dia da feira popular, 
acrescentando a quinta-feira 
na agenda.

“Os integrantes do Núcleo 
dos Pequenos Produtores e 
Artesãos sentiram a necessi-
dade de atender ao público 
mais um dia na semana, as-
sim decidiram realizar a feira 
também às quintas-feiras, ao 
lado da Rodoviária. Agora, 
além do domingo, as pessoas 
poderão adquirir os produ-

também durante 
a semana”, infor-
mou Andrea Oli-
veira.

O horário de 
realização da fei-
ra foi justamente 
pensando para as 
pessoas que traba-
lham e terminam o 
expediente após às 
17h. Desta forma, 
após o horário de 
trabalho podem 
ir á feira e fazer 
suas compras de 

ao ponto de ônibus urbano, 
do lado direito da Rodoviária, 
na continuação da Rua Inten-
dente Vigilato, no sentindo de 
quem segue para a Avenida 
Doutor Oswaldo Scatena. 

sErViçO
A Feira dos Pequenos Pro-

dutores Rurais de Batatais 
acontece dois dias por sema-
na, aos domingos, das 7h às 
12h, nas proximidades do Pos-
to Ômega, e às quintas-feiras, 
das 17h às 21h, ao lado da Ro-
doviária de Batatais. Mais in-
formações pelo telefone 3761-
3700, com Andrea Oliveira.

tos, como hortifrútis fresqui-
nhos, artesanatos e alimenta-

ção, como salgados e sucos, 
pamonha, pasteis e garapa, 

forma tranquila. As barraqui-
nhas foram montadas próximo 

O Fundo Social de 
Solidariedade deu 
início ao trabalho 

com mais duas turmas no 
Projeto Escola de Moda. As 
atividades desse segundo se-
mestre foram iniciadas no dia 
8 de agosto e seguirão até o 
mês de dezembro.

A Primeira-dama e Presi-
dente do Fundo, Maria Auxi-
liadora da Silva Romagnoli, 
informou que as turmas são 
divididas nos períodos manhã 
e tarde, com aulas nas segun-
das e quartas-feiras, contem-
plando 12 alunas cada. A ins-
trutora do ‘Escola de Moda’ é 
a professora Sônia Aparecida 
Santos Corrêa. “Fiz questão 
de participar da aula inau-
gural, das duas turmas, dan-

De acordo com o 
gerente da Agên-
cia de Negócios do 

Sicredi Batatais, Cesar Henri-
que Sousa, já foi assinado o 
contrato do Projeto Social Si-
credi que beneficia os alunos 
da Fundação José Lazzarinni, 

no próximo dia 6 de 
setembro, quinta-
-feira, na praça 

do Santuário Senhor Bom 
Jesus da Cana Verde, será re-
alizada a abertura oficial da 
XXVII Festival Gastronômico 
e Cultural Di San Gennaro, 
que nesse ano traz o tema 
“La Settima Arte Italiana” – O 
cinema italiano ilustrando o 
melhor de sua gastronomia.

Como nos anos anterio-

e na ocasião esteve presente 
para a assinatura do projeto 
o Presidente da cooperativa, 
Sr. Clemente Renosto, junta-
mente com o Sr. Heber Apa-
recido Molina – Gerente de 
Marketing, também a equi-
pe de Batatais, Cynthia Silva, 

Julia Ferrão 
Silva e o ge-
rente Cesar 
Sousa.

2ª rODaDa 
DE 

nEgóCiOs 
siCrEDi
Mais uma 

vez, a Sicredi 
Batatais, com 
o objetivo de 
aproximar a 

Assinado o Projeto Social Sicredi que 
beneficia alunos da Fundação José Lazzarini

Fundo Social começa 
o trabalho com mais 

duas turmas no Projeto 
Escola de Moda

res, o evento acontece em 
dois finais de semana, primei-
ro do dia 6 ao dia 9 (quinta à 
domingo) e depois do dia 14 
ao dia 16 de setembro (de 
sexta à domingo) totalizando 
sete dias de festa, com mui-
tos shows, músicas típicas e 
o melhor da culinária italiana, 
com muita pizza, canelone, 
parmegiana, rondele, macar-
ronada, frango com polenta 
e muito mais, além da cerve-

ja geladinha, vinhos 
branco e tinto, refri-
gerante e água.

A missa do dia 6 
de setembro, às 19h, 
no Santuário, será no 
idioma italiano. No 
dia 9 de setembro 
será o Encontro de 
Motociclistas e no 
dia 16, encerrando o 
evento, a Exposição 
de Antigomobilismo.

27ª Festa di San Gennaro de 
Batatais começa no próximo dia 6

cooperativa dos associados, 
promovendo o intercâmbio 
de informações e contribuin-
do com a divulgação das em-
presas e network, no dia 20 
de agosto, segunda-feira, às 
20h, na Don Pepper Esfiharia, 
foi realizada a 2ª Rodada de 

Negócios Sicredi com a par-
ticipação de 14 empresários.

 “Os empresários partici-
pantes fizeram a apresenta-
ção de suas empresas e tro-
caram muitas experiências de 
mercado, gerando também 
oportunidade de negócios 
entre as empresas, o que nos 
tempos atuais é de suma im-
portância. A Sicredi incenti-
va este evento, praticando o 
principal lema, ou seja, gente 
que coopera cresce, e essa 
é uma ação que tem que ser 
mútua e contínua. O even-
to foi muito bom e ficamos 
felizes em promover esses 
encontro entre empresas e 
empresários”, ressaltou o 
gerente da Agência de Negó-
cios, Cesar Henrique Sousa.

do boas-vindas às alunas. É 
sempre um motivo de alegria 
iniciar novos grupos de tra-
balho, pois temos a certeza 
que ao final estaremos pos-
sibilitando uma qualificação 
profissional que pode ajudar 
em muito todas as participan-
tes”, ressaltou Dorinha.

O Projeto é desenvolvido 
por meio de parceria com o 
Fundo Social de Solidarieda-
de do Estado de São Paulo, 
que forneceu os equipamen-
tos. A ação promove a qualifi-
cação profissional com cursos 
de modelagem básica e corte 
e costura. As aulas ocorrem 
na sede do Fundo Social, na 
Praça Cônego Joaquim Alves, 
167, nas dependências do 
CIAC.
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M ais de 700 pessoas lotaram 
o salão de festas da ABR 
Operária para comemorar as 

quatro décadas da entidade
Uma noite memorável, repleta de magia 

e beleza, com uma decoração de encher os 
olhos, buffet variado e música de muito 
bom gosto, num ambiente com mais de 
700 pessoas, assim foi comemorado os 40 
anos de fundação da Associação Comercial 
e Empresarial de Batatais (ACE) no dia 
11 de agosto, no clube de campo da ABR 
Operária, um evento muito elogiado e que 
se tornou tradicional, sendo considerado o 
melhor do gênero na cidade.

“Trabalhamos muito para acertar todos 
os detalhes e fazemos um evento de alta 
qualidade. Conseguimos cumprir o que 
nos propusemos e a festa de aniversário 
da ACE foi um grande sucesso. Parabéns à 
equipe de colaboradores da entidade, aos 

Aniversário de Fundação da ACE Batatais foi comemorado em grande estilo

diretores e a todos os que participaram do baile”, comentou o diretor de marketing da 
ACE, Roberto Carlos Nardi (Zinho).

Após a recepção dos convidados, por volta das 22h30, o diretor José Paulo Fernandes 
assumiu o microfone e convidou todos os diretores presentes para se posicionarem em 
frente ao palco para fazer o brinde em comemoração ao aniversário da ACE, bem como 
à sua continuidade e permanência eterna no trabalho de contribuir no desenvolvimento 
das empresas de Batatais.

Em seguida, a Banda Cruzeiro do Sul fez uma entrada espetacular com muita música, 
cantores e dançarinos, apresentando os maiores sucessos dos últimos 40 anos da música 
nacional e internacional. Muitos convidados saíram de suas mesas e foram para a pista dançar.

Nas opções de buffet, mesas de frios, saladas, salgadinhos, frutas, além do macarrão 
ao vivo, que também foi um espetáculo à parte, e a comida típica japonesa, que agradou 

muito os presentes. Nas opções de bebida, cerveja geladinha, vinho, suco 
de laranja, refrigerantes e água mineral. A festa só acabou depois das 4h da 
madrugada, mas muitos convidados permaneceram no salão de festas por 
muito mais tempo.

“Ficamos felizes em promover e recepcionar tantas pessoas queridas 
pela nossa ACE. Empresários, familiares e amigos que, junto conosco, 
comemoram o aniversário da nossa querida entidade e confraternizam. 
Muito obrigado a todos que fazem parte desta história de trabalho que 
continua sendo escrita a cada dia”, ressaltou o presidente da ACE, Gino 
Ivair Bellon.

8 9
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No mês de agosto a Incu-
badora de Empresas de 
Batatais iniciou um proje-

to inovador na grade de consultoria 
e treinamentos, que sempre teve 
como foco a capacitação em ferra-
mentas gerenciais para o desenvol-
vimento e crescimento empresarial. 
A ação consiste em um trabalho de 
diagnóstico empresarial no ambien-
te organizacional e seus reflexos nos 
colaboradores e líderes, ou seja, 
entender os autores que compõe o 
ambiente das empresas para buscar 
a eficiência dos processos de gestão 
empresarial.

O trabalho está sendo desen-
volvido pela psicóloga Andrea Tame 
Parreira (foto) e será executado em 
duas etapas. A primeira etapa con-
siste em um diagnóstico junto aos 
empresários com ênfase em lide-
rança e clima organizacional, já na 
segunda etapa as demandas levan-
tadas por intermédio do diagnóstico 
servirão para o desenvolvimento de 
ações focadas nos colaboradores.

“O grande desafio desse proje-
to foi quebrar alguns conceitos que 
circundam o universo da psicologia 
e acabam se transformando em bar-
reiras, que impedem, muitas vezes, 
o profissional da psicologia de pro-
mover ações que poderiam ser tra-
balhadas de forma preventiva, evi-
tando maiores problemas no âmbito 
organizacional e familiar”, destacou 
o gerente da incubadora Juliano de 
Azevedo Valentini.

Segundo a psicóloga do projeto, 
para desmistificar alguns desses pa-
radigmas, houve a necessidade de 
esclarecimentos de alguns conceitos 
importantes no desenvolvimento 
do trabalho junto aos participantes, 
conforme a seguir:

Incubadora cria Projeto de Psicologia como 
ferramenta de treinamento empresarial

• O que é Psicologia?
A Psicologia é uma ciência que 

estuda o ser humano, seu compor-
tamento para facilitar a convivência 
consigo próprio e com o outro. Pre-
tende fornecer subsídios para que o 
indivíduo saiba lidar consigo mesmo 
e com as experiências da vida. A 
Psicologia sendo uma ciência utiliza 
métodos e técnicas formando um 
conjunto sistemático de procedi-
mentos aplicados à compreensão e 
à intervenção em fenômenos psíqui-
cos nas suas interfaces com os pro-
cessos biológicos e socioculturais, 
especialmente aqueles relativos aos 
aspectos intra e interpessoais.

A formação em Psicologia exige 
muito estudo de diferentes áreas 
do conhecimento, tais como, Ana-
tomia Humana, Biologia, Estatística, 
Filosofia, Antropologia, e ainda o co-
nhecimento específico da área: Psi-
copatologia, Técnicas Específicas de 
Psicoterapia, Avaliação Psicológica, 
dentre outras. Portanto, Psicologia 
não é esoterismo, não é autoajuda e 
não dá conselhos.

• Em torno da Psicologia Real, 
a ciência que estuda os estados da 
mente, seus processos e os com-
portamentos humanos, existe uma 
visão popular sobre o que ela re-
presenta; uma visão que, muitas 
vezes, não coincide com a realida-
de e está repleta de falsos mitos 
que deturpam a profissão.

Quem nunca ouviu que a psico-
logia é para loucos? Ou escutou que 
os sonhos têm um significado ocul-
to, que precisa ser interpretado? Há 
ainda aqueles que acreditam que ir 
ao psicólogo é pagar para falar, e 
pronto!

• Quem vai ao psicólogo é louco 
ou um fraco? 

Quando uma pessoa busca um 
tratamento psicológico, significa 
que está reconhecendo existir um 
problema e que precisa de ajuda 
especializada para encontrar uma 
forma de superá-lo. Não tem nada 
a ver com debilidade, ao contrário. 
É como reafirmar um compromisso 
com o seu bem-estar.

• Psicólogo analisa todo mundo 
o tempo todo?

Não atuamos fora do ambiente 
de trabalho! Somos treinados para 
analisar sim, mas não fizemos isso 
o tempo todo! Isso seria antiético! 
Não analisamos amigos ou familia-
res! A profissão é regulamentada 
por um código de ética.

• O psicólogo que não tem filhos 

e não é casado, não vai compreen-
der o que estou passando, ou não 
poderá compreender a criança? 

O profissional adquire conhe-
cimento a partir de sua formação, 
anos de estudo sobre o ser humano, 
seu comportamento e realidades 
sociais, permite que o profissional 
compreenda as mais diversas reali-
dades e situações vivenciadas pelas 
pessoas. A caminhada acadêmica, 
supervisões, estágios, atendimen-
tos, dezenas de disciplinas, possibi-
litaram outro tipo de conhecimento, 
que não necessariamente precisa 
vir da experiência em si. Um médico 
não precisa ter “enfartado” para sa-
ber tratar doenças do coração. 

• Psicólogos dão conselhos? 
O profissional possui ferramen-

tas e estratégias para auxiliar o pa-
ciente a decidir seu próprio cami-
nho, não podemos e nem devemos 
decidir por ele. Eis a diferença entre 
conversar com um amigo e com um 
Psicólogo: um amigo lhe dará um 
apoio nesse sentido, irá te aconse-
lhar, dizer o que faria em seu lugar. 
Porém o Psicólogo utilizará méto-
dos científicos para lhe auxiliar em 
seus conflitos, pois o caminho é seu 
e é você quem deve percorrê-lo. O 
psicólogo é o profissional que con-
ta com os conhecimentos teóricos e 
práticos para intervir em situações 
assim, ajudando a pessoa a chegar 
à origem dos problemas e avançar, 
seja na superação de sintomas, no 
autocontrole ou no autoconheci-
mento.

• Psicólogo tem a “fórmula má-
gica” para a resolução de proble-
mas?

Não resolvemos problemas em 
cinco minutos. É preciso um proces-
so e um tempo para que possamos 
auxiliar o paciente a lidar com suas 
crenças e dificuldades a partir da 
Psicologia. Quem possui a solução 
é o próprio paciente, mas muitas 
vezes não consegue enxergar sozi-
nho. Nós ajudamos nesse processo 
e todo processo leva tempo, não há 
mágica alguma aqui.

• Quais são as atribuições pro-
fissionais dos psicólogos? 

O psicólogo, dentro de suas atri-
buições profissionais, pode atuar no 
âmbito da educação, saúde, lazer, 
trabalho, segurança, justiça, comu-
nidades, comunicação, etc, com o 
objetivo de promover o respeito 
à dignidade e à integridade do ser 
humano. A formação do psicólogo 
o habilita a atuar em qualquer uma 

das áreas da psicologia, descritas na 
Resolução CFP 13/2007, sendo elas: 
Psicologia Escolar/Educacional; Psi-
cologia Organizacional e do Traba-
lho; Psicologia de Trânsito; Psicolo-
gia Jurídica; Psicologia do Esporte; 
Psicologia Clínica; Psicologia Hospi-
talar; Psicopedagogia; Psicomotrici-
dade; Psicologia Social; Neuropsico-
logia.

• Um dos campos da saúde em 
que o psicólogo vem sendo grada-
tivamente solicitado a contribuir 
é a da genética clínica, especifica-
mente em atividades relacionadas 
a processos de aconselhamento 
genético de indivíduos portadores 
e/ou afetados por anomalias de 
etiologia genética. Afinal, o que é 
Aconselhamento Genético?

O aconselhamento genético (AG) 
foi criado com a finalidade de ajudar 
pessoas a resolverem seus proble-
mas no campo da hereditariedade, 
ou seja, é um processo de comuni-
cação que lida com problemas hu-
manos associados com a ocorrên-
cia, ou risco de ocorrência, de uma 
doença genética em uma família. O 
profissional ajuda o indivíduo ou sua 
família a: 1) compreender os fatos 
médicos; 2) examinar como a here-
ditariedade funciona; 3) entender as 
terapias e alternativas disponíveis; 
4) escolher o curso de ação que pa-
reça apropriado; 5) encontrar uma 
decisão que atenda às expectativas 
dos riscos, dos objetivos e dos valo-
res éticos e religiosos da família.

Dentro dessas ações, o psicólogo 
atuante em AG realiza atendimento 
e acompanhamento em situações 
de problemas genéticos que cau-
sam sofrimento ao indivíduo e sua 
família. Por exemplo, as questões 
emocionais relacionadas à gestação, 
tais como, inseminação artificial, 
malformações fetais, anomalias cro-
mossômicas, interrupção de gesta-
ção e aspectos éticos de terapia gê-
nica; Variabilidade comportamental 
e sintomatologia psiquiátrica ob-
servada em diferentes síndromes 
e anomalias genéticas; Manejo de 
crenças, atitudes e outras variáveis 
psicossociais, tais como atribuição 
de culpa, castigo e deterioração de 
autoimagem, observadas em pais 
de crianças portadoras ou afetadas 
por anomalias hereditárias; Reações 
emocionais e estratégias de enfren-
tamento utilizadas por indivíduos e 
familiares de indivíduos portado-
res de anomalias interssexuais, tais 
como pseudo-hermafroditismo e 

genitália ambígua.
• Outra área de atuação do 

psicólogo muito difundida, é o 
trabalho em empresas, indústrias, 
fábricas e organizações, conhecida 
como Psicologia Organizacional. 
Qual é a função do psicólogo?

A Psicologia Organizacional é um 
dos braços dessa ciência e surgiu da 
Psicologia Industrial, onde o foco 
principal da função era perceber e 
compreender melhor os fenômenos 
psicológicos que estavam aconte-
cendo em organizações, empresas 
e fábricas. A partir desse estudo era 
possível identificar os problemas e 
de que forma eles atingiam os tra-
balhadores em geral.

Hoje em dia, as funções de um 
psicólogo organizacional estão vol-
tadas para o trabalho direto com 
os colaboradores de uma empresa 
e na gestão de recursos humanos. 
Ele participa dos processos de sele-
ção e recrutamentos dos funcioná-
rios, analisa cada cargo oferecido na 
empresa para falar sobre os pontos 
fortes a serem buscados, o que é ne-
cessário para preencher uma vaga 
e faz testes psicológicos também. 
Com relação aos testes, ressalta-se 
que apenas psicólogos são aptos a 
aplicá-los, sendo obrigatório esta-
rem vinculados a um conselho re-
gional de psicologia e terem um CRP 
ativo.

Além dessas tarefas, esse psicó-
logo faz treinamentos com os cola-
boradores, auxilia na melhora do 
clima organizacional das empresas e 
ajuda de forma profunda na mudan-
ça de ambiente, sendo uma ponte 
entre as perspectivas dos funcioná-
rios e as expectativas da empresa.

Todas as funções desse profissio-
nal relacionam-se basicamente com 
o bem-estar e a promoção da qua-
lidade de vida dos funcionários da 
organização, entendendo que isso é 
crucial para agir com produtividade 
e alcançar resultados expressivos.

A tensão e os conflitos entre fun-
cionários, que sempre têm a possi-
bilidade de existirem, também são 
aliviados com a ajuda do psicólogo 
organizacional, pois por meio dele 
são buscadas soluções para um am-
biente mais harmônico.

Este trabalho vem sendo realiza-
do na Incubadora de empresas de 
Batatais, cujo objetivo é fazer pes-
quisas sobre o clima organizacional 
e elaborar programas que impulsio-
nem a qualidade de vida dos funcio-
nários da empresa.

Segundo Juliano Valentini, os trabalhos começaram em agosto em parceria com a psicóloga Andrea Tame Parreira e envolvem todos os empresários e colaboradores do local
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Espaço da Mulher Empresária

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos a senhora 
começou a trabalhar? Onde trabalhou pela primeira vez?

Vânia Rita Esteves Moraes - Nos anos 80 trabalhei no setor 
de custos da antiga SETEL e, logo no início dos anos 90 iniciei no 
setor de confecções, onde permaneço até hoje.

EME - Como e quando surgiu a empresa Nibia Lingerie?
Vânia Moraes – A Nibia Lingerie existe desde 1975 e 

pertence à família de meu marido, dedicando-se à fabri-
cação de artigos de lingerie com sua produção voltada 
exclusivamente para o mercado atacadista. Na década 
de 90, constituímos uma nova empresa, também voltada 
para a produção de lingerie e dedicada ao mercado ataca-
dista, sempre com a marca Nibia Lingerie. As duas empre-
sas comercializam juntas a sua produção. No ano de 2010 
inauguramos nossa primeira loja da fábrica, localizada no 
Parque Têxtil de Batatais, onde também funciona nossa 
fábrica. 

a criação, as compras de matéria prima, a produção e a co-
mercialização. É um trabalho que exige dedicação integral, pois 
mesmo nos momentos de lazer estou pensando num produto 
ou numa estratégia para a gestão da empresa.

EME - Quais dificuldades a senhora encontrou no início de 
suas atividades?

Vânia Moraes – Posso dizer que as maiores dificuldades 
sempre ficaram por conta das incertezas do mercado e das di-
ficuldades de se empreender num país como o Brasil.

EME - Por ser mulher, a senhora tem maior sensibilidade 
para atuar nesta área?

Vânia Moraes - Certamente, principalmente àquelas de-
cisões relacionadas à linha de produção são todas de minha 
responsabilidade.

EME - A Níbia Lingerie também possui artigos para o pú-
blico masculino?

Vânia Moraes – Sim, embora de maneira menos expressi-
va, sempre fabricamos pijamas e cuecas masculinas, tanto de 
adulto, quanto infantil. 

EME - Se não trabalhasse no segmento de roupas íntimas, 
qual outro trabalho gostaria de fazer?

Vânia Moraes – Possivelmente em alguma atividade rela-
cionada à moda ou gastronomia. 

EME - A senhora possui algum hobby?

Nesta edição do Jornal Empreenda, a convidada especial do Espaço Mulher Em-
presária é Vânia Rita Esteves Moraes, da empresa Níbia Lingerie, referência na 
fabricação e comercialização de roupas íntimas em Batatais e região. Vânia Mo-

raes é do signo de peixes, nascida no dia 5 de março, casada com o empresário Antônio dos 
Santos Moraes Júnior (prof. Moraes), mãe do Guilherme e da Júlia. Nesta entrevista, a nossa 
homenageada revela um pouco da sua trajetória profissional, seus planos para o futuro e dá 
a dica para as mulheres que estão pensando em iniciar uma nova empresa ou carreira. Ter 
convicção! Confira:

Vânia Moraes – Nenhum hobby específico, mas adoro cozinhar.
EME - Como prefere passar os seus momentos de descan-

so e lazer?
Vânia Moraes – Gosto muito de estar com minha família e 

meus amigos e, sempre que possível, viajar.

EME - Quais os seus planos para o futuro?
Vânia Moraes – Pretendemos inaugurar no ano de 2019 

uma segunda loja de fábrica na cidade de Franca. As obras da 
construção do prédio, que fica no centro da cidade, devem ini-
ciar dentro de 2 meses.

EME - Qual a dica para as mulheres que estão começando 
uma nova empresa ou iniciando uma carreira profissional?

Vânia Moraes – Ter sempre a convicção de que em nada 
diferimos dos homens e que, em alguns casos, a capacidade 
da mulher pode ser determinante para o sucesso dos negócios.

EME - Quais as suas res-
ponsabilidades e como é o 
seu dia a dia na empresa?

Vânia Moraes – Partici-
po de praticamente todas as 
atividades na empresa, desde 

tro edições do Movimenta 
permitiu o repasse de R$ 
351.222,80 e cerca de 6.939 
camisetas comercializadas.

“Esperamos alcançar 
bons resultados novamente 
nesta edição, com as enti-
dades participando efetiva-
mente e, consequentemente, 
levantando recursos para uti-
lizarem em seus orçamentos, 
pois sabemos as dificuldades 
que elas passam, principal-
mente neste período de in-
consistência financeira que o 
país atravessa e novamente 
contamos com a ajuda da po-
pulação. Movimenta Batatais 
é solidariedade, esporte, saú-
de e confraternização”, res-
saltou Zinho.

De acordo com a 
comissão orga-
nizadora da ação 

Movimenta Batatais, o lança-
mento oficial da 5ª edição do 
evento será agendado para a 
segunda quinzena de setem-
bro, entre os dias 17 e 21, no 
Salão de Eventos da ACE Ba-
tatais, em horário a ser defi-
nido. Segundo o empresário 
Guilherme Ferraz de Menezes 
Borges, ainda não foi possível 
agendar a data exata devido 
ao prazo de entrega das cami-
setas pelo fornecedor.

Mas o que é certo e rea-
firmado pelos integrantes da 
comissão, formada por Gui-
lherme Menezes, Roberto 
Carlos Nardi (Zinho), João Luiz 

Ribeiro da Silva, também pelo 
gerente de negócios da Sicre-
di Batatais, Cesar Henrique 
Sousa, é que o 5º Movimenta 
Batatais será realizado no dia 
2 de dezembro, domingo.

“Queremos deixar tudo 
acertado com todas as partes 
envolvidas para, em seguida, 
convidar novamente as en-
tidades parceiras para o lan-
çamento. Nesse evento, que 
marca o início das inscrições, 
já teremos as camisetas que 
nessa edição terão uma cor 
mais esportiva e alegre”, co-
mentou Guilherme Borges.

Segundo Zinho, que tam-
bém integra a Comissão de 
Eventos da ACE, o lançamen-
to oficial do 5º Movimenta 

Batatais será realizado no 
Salão de Eventos Alcides Mi-
lan, sede da ACE Batatais, 
ocasião que se reunirá com 
as entidades assistenciais 
do município que participam 

do evento para apresentar 
as regras de participação e 
o termo de adesão de par-
ceria, com as formas de dis-
tribuição de camisetas para 
vendas, datas e regras de 

prestação de contas.
Neste ano o evento terá 

várias novidades, entre elas, 
Guilherme Borges adiantou 
que as entidades participan-
tes receberão uma maqui-
ninha de cartões da Sicredi 
para facilitar a venda para as 
pessoas que gostam e contri-
buem com a ação esportiva e 
solidária.

A Comissão Movimenta 
Batatais, criada em 2014 pela 
ACE com o objetivo de unir 
esforços em prol de ações so-
ciais e de filantropia, nas três 
edições anteriores arreca-
dou R$ 217.528,80 referente 
à venda de 4.265 camisetas. 
Contando com a edição de 
2017, o resultado das qua-

Lançamento do 5º Movimenta Batatais será agendado 
para a segunda quinzena de setembro

Camisetas do Movimenta Batatais expostas no 
Baile de Aniversário de 40 anos da ACE Batatais
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Entrevista – Nimalândia Brinquedos

Entrevista – Empodera Assessoria e Consultoria em Recursos Humanos

Por Mauricio Lazzarini Meneghelli - 
empresário

Jornal Empreenda - Como a Ni-
malândia foi criada e quando começou 
as suas atividades no comércio de Ba-
tatais?

Nimalândia Brinquedos - A Ni-
malândia foi criada a partir de uma ideia 
da minha esposa Ana Luiza e do meu 
sogro Antônio Carlos Brandão. Eu tinha 
acabado de voltar do Sul onde trabalha-
va como engenheiro em uma construto-
ra. Antes eu trabalhei em outras cidades 
também em obras na função de Enge-
nheiro. Fiquei fora durante sete anos. 
Sabia da dificuldade que o nosso país 
passava e não queria ir embora outra 
vez. Queria ficar perto da minha famí-
lia. Dessa forma resolvi seguir em frente 
e em maio de 2016 fui para São Paulo 
onde comprei 75 brinquedos afim de 
vender aqui em Batatais através do Fa-
cebook. Meu depósito era o quarto do 
meu filho. Alguns amigos começaram 
a comprar e tivemos a necessidade de 
montar uma pequena loja. Essa primei-

ra loja foi na garagem 
da casa dos meus pais 
e foi aberta no dia do 
desfile da Festa do 
Leite de 2016. Um ano 
depois, a garagem es-
tava pequena e, em 
Setembro de 2017, 
mudamos para a atual 
loja.

EM - Quem são os 
proprietários e com 
quantos colaborado-
res a empresa conta?

Nimalândia – Eu, 
Mauricio, sou o pro-

EM - Quais produtos a empresa ofe-
rece e para qual faixa etária?

Nimalândia - Essa pergunta é muito 
difícil de se responder. O tipo de pro-
duto pode variar muito de idade e de 
personalidade de cada criança. Uma 
de nossas preocupações é saber além 
da idade, o perfil do cliente que rece-
berá esse brinquedo para podermos 
ajudar na escolha. Mas trabalhamos 
com mordedores, carrinhos, bonecas, 
jogos, massinha, brinquedos de encai-
xe, brinquedos artesanais. Todos esses 
brinquedos são vendidos com uma fre-
quência razoável. 

EM - O local onde a loja está situada 
é estratégica para as vendas?

Nimalândia - Hoje estamos na Aveni-
da Doutor Chiquinho Arantes, 524. Acho 
uma boa localização porque existem vá-
rios outros comércios já consagrados na 
cidade. Temos a Mega Impress, a Popi-
mar, a Queda Livre, entre outras. Nossa 
ideia é trazer mais movimento para essa 
região. A vantagem é o estacionamento 
e a ausência de área azul.

EM - Batatais possui muitas empre-
sas no mesmo ramo de atuação da Ni-
malândia?

Nimalândia - Batatais tem hoje vá-
rias lojas que possuem brinquedos, te-
mos também as lojas sazonais que ven-
dem brinquedos somente em épocas 
específicas. A nossa ideia é realmente 
trabalhar com brinquedos o ano todo, 
sem entrar nos outros mercados. Pois 
acreditamos na especialização e gosta-
mos de saber sobre tudo que temos na 
loja.

EM - Como é a concorrência nesse 
setor?

Nimalân -
dia - Presta-
mos atenção 
na nossa con-
c o r r ê n c i a , 
mas também 
achamos fun-
damental o 
respeito. Che-
gamos em um 
momento de 
crise em um 
mercado que 
está sendo 
engolido pelos 

EM - Quais as formas de pagamento 
a Nimalândia disponibiliza aos clientes?

Nimalândia - Nós trabalhamos 
com cartão de crédito e débito das 
principais bandeiras do país além 
disso também recebemos em cheque 
e dinheiro.

EM - Quais os dias e horários de 
atendimento, endereço, telefones de 
contato, e-mail e página na internet?

Nimalândia - Pensando na dificulda-
de que as pessoas têm em sair dos seus 
empregos e ter que passar em algum lu-
gar para comprar, mantemos a loja aber-
ta de segunda a sexta das 9h às 19h e no 
sábado das 9h às 15h. Também temos 
nossa página no facebook (facebook.
com/nimalandiabrinquedos). Temos ain-
da nossa conta no Instagram (instagram.
com/brinquedosnimalandia), além de 
nossos meios de comunicação normais. 
Telefone (16) 3662-3610, celular/what-
sapp (16) 9365-9908 e nosso e-mail ni-
malandia@outlook.com.br. Lembrando 
que a nossa página do Facebook possui 
um chat que respondemos às dúvidas 
dos clientes. A loja mais divertida da ci-
dade!

Por Maria Cristina 
Menezes Valenciano - empresária

Jornal Empreenda - Qual o signifi-
cado da palavra Empodera?

Empodera - É um verbo muito usa-
do nas ciências sociais e nas ciências 
humanas e quer dizer superar-se, uti-
lizar o potencial de cada ser humano 
possui, emancipar-se. Trata-se de uma 
mudança de postura, aumentar sua es-
tima, acreditar em você, ser o senhor da 
sua história, ser sujeito da sua vida, ser 
autônomo, enfim, crer em suas possibi-
lidades, qualidades e potencial.

Jornal Empreenda - Quando e como 
surgiu a empresa Empodera Assessoria 
e Consultoria?

Empodera - Surgiu no final de 2017, 
através de minha união profissional 
com uma gestora de Recursos Humanos 
(R.H), que não mais atua na Empodera, 
em razão de outras opções de ordem 
particular. Eu trabalho há mais de 20 
anos com assessoria na área de RH, pa-
ralelo a meu trabalho como professora 
universitária. Tendo aposentado, tinha 
como meta abrir uma empresa, desta 
vez a Empodera. Na década de 90, tive 

uma outra empresa, a 
Valenciano Assessoria 
e Consultoria em RH.

EM - Qual o local 
em que a Empodera 
funciona?

Empodera - Esta-
mos na Travessa Ito-
roró 150. Neste local, 
possuímos uma bela 
área física, confortável 
e ampla. Temos sala 
de reuniões, salão de 
eventos, onde recebe-
mos empregadores e 

Empodera - Apesar dos inúmeros 
produtos e serviços que estamos ap-
tos a desenvolver, a Empodera, é mais 
conhecida como agência de empregos. 
A partir dessa atuação, temos atuado 
também como consultores e orientado-
res de empresários em diversos assun-
tos: sucessão empresarial, reestrutura-
ção da empresa, otimização de recursos 
humanos, materiais e financeiros, trei-
namentos, eventos diversos de interes-
se da classe empresarial, cursos livres 
voltados à capacitação ou ampliação de 
conhecimentos profissionais.

EM - Qual o diferencial da Empo-
dera?

Empodera - Nossos preços são 
baixos, temos pacotes compensado-
res para empresas e pessoas físicas. 
Agimos com ética e responsabilidade, 
sigilo e muita criatividade. Nosso obje-
tivo é atuar como uma “ponte” entre o 
empregador que precisa de profissio-
nal qualificado e esse que precisa de 
uma vaga no mercado de trabalho. Ao 
encaminharmos o profissional ao mer-
cado de trabalho, já fizemos um levan-
tamento minucioso em sua vida social 
e profissional, buscamos referências de 
ex-patrões, dentre outras pesquisas, de 
forma a tentar minimizar problemas ao 
futuro empregador.

EM - O candidato à vaga de empre-
go paga algum valor à Empodera?

Empodera - Paga uma taxa de R$ 
20,00 para efetuar seu cadastro, uma 
única vez por ano, podendo participar 
de vários processos seletivos. O empre-
gador paga uma taxa, a partir da seleção 
do profissional desejado e necessário.

EM - A Empodera já recolocou mui-
tos profissionais no mercado de traba-
lho?

E m p o d e r a 
- Já encaminha-
mos ao mercado 
de trabalho qua-
se uma centena 
de profissionais. 
Mantemos pes-
quisas diárias 
para mapear a 
aderências desses 
trabalhadores nos 

posterior que é a integração do profissio-
nal na empresa. Se falhar essa fase, pode 
se perder um bom profissional e come-
çarem os problemas, a inadaptação, até 
a desmotivação da empresa e do funcio-
nário e sua não permanência.

EM - As redes sociais refletem o 
comportamento do candidato e devem 
ser utilizadas como ferramenta no pro-
cesso de seleção?

Empodera - São utilizadas, pela Em-
podera e por gestores de RH, pelo me-
nos em sua maioria. Assim, orientamos 
os profissionais que estão no mercado 
de trabalho ou que buscam sua entrada 
pela primeira vez ou desejam retornar 
ao mercado de trabalho, que usem as 
redes socais, de maneira que não sejam 
prejudicados pelo conteúdo que postam 
nessas. Nos cursos que ministramos so-
bre “Meu primeiro emprego”, deixamos 
claro que não adianta dizer na entrevista 
que não tem o hábito de beber bebidas 
alcoólicas e postar fotos com cervejas 
ou copos de bebidas destiladas às mãos. 
Orientamos sobre companhias, amiza-
des, tatuagens, hábitos do dia a dia, etc. 

EM - Quais os telefones de contato 
e whatzapp da empresa?

Empodera - Telefones 3662 6829 e 
whatzapp 993107070. Atendemos de 2ª 
a 6ª feira das 8h as 18h, com horário de 
intervalo para almoço das 12h às 13h.

prietário, mas não trabalho sozinho. 
Aos finais de semana, que a loja tem um 
maior movimento, tenho ajuda da mi-
nha esposa Aninha.  Não temos funcio-
nário, mas acho que nesse final de ano 
isso deva mudar. A minha preocupação 
é que precisamos de alguém que real-
mente goste de brinquedos e que goste 
de falar sobre brinquedos. Entenda, eu 
gosto de brinquedo, eu quero que meu 
cliente saia da loja tendo a certeza que 
comprou um excelente produto e com-
pletamente satisfeito.

EM - A Nimalândia é uma loja dire-
cionada para um público específico?

Nimalândia - A Nimalândia foi 
criada para atender as necessidades 
de crianças de todas as idades. Pen-
samos desde presentes para escolinha 
até produtos mais sofisticados. Mas o 
público feminino é que efetivamente 
compra para essas crianças. Claro que 
muitos homens frequentam a loja e 
compram também. Mas hoje 80% do 
nosso público é feminino entre 20 e 
50 anos. 

aparelhos eletrônicos. Mesmo assim, 
buscamos nosso espaço com uma linha 
de pensamento um pouco diferente 
do que se tem no mercado. Buscamos 
a especialização. Acreditamos em um 
atendimento humanizado e temos ci-
ência de que alguns tipos de brinque-
dos eletrônicos tiram da criança uma 
das coisas mais bonitas de se ver: a 
criatividade. Enxergando esse proble-
ma no atual panorama entendemos 
que é possível cativar o cliente mos-
trando possibilidades. 

EM - Para o mês de setembro e ou-
tubro, nos dias que antecedem o Dia 
das Crianças, a Nimalândia está prepa-
rando algo especial ou alguma promo-
ção mais chamativa?

Nimalândia - Nessa época sempre 
criamos algumas coisas diferentes para 
atrair o nosso consumidor. Mas nesse 
ponto acho que vale a pena esperar. 
Como diria os técnicos de futebol, man-
ter sigilo. O que posso adiantar é que 
iremos iniciar um trabalho de marketing 
diferente. Mais especializado. Quere-
mos que o cliente se sinta acolhido em 
nossa loja. 

profissionais que buscam nosso traba-
lho, bem como alunos que frequentam 
nossos cursos. É um lugar aconchegan-
te. Neste imóvel também atua: um mé-
dico geriatra (Dr. Flávio), uma dentista 
(Dra. Carolina), uma psicóloga (Andréa), 
esses formam um Núcleo de Saúde.

EM - Quais produtos ou serviços a 
empresa oferece aos seus clientes?

Empodera - Todas as políticas de 
RH, com destaque para as de recruta-
mento, seleção, integração de novos 
funcionários, plano de cargos e salá-
rios, pesquisa de clima organizacional, 
implantação de benefícios sociais – de 
maneira criativa e sem custos para a 
empresa, mediação de conflitos, audi-
toria de RH, avaliação de desempenho, 
estratégias preventivas para evitar o au-
mento de passivo trabalhista, palestras 
corporativas, workshops, capacitação 
de empresários, capacitação para a su-
cessão empresarial, desenvolvimento 
de líderes, desenvolvimento de equi-
pes, desenvolvimento e adequação de 
visão – missão e valores.

EM - A Empodera atua também 
como agência de emprego?

referidos postos de trabalho, com positi-
vos resultados. Os contratantes são das 
áreas de comércio, indústria e serviços, 
além do crescente número de contrata-
ções dos empregados domésticos.

EM - Como deve ser um currículo 
profissional bem redigido?

Empodera - Deve ter dados cor-
retos, informações precisas e trazer a 
verdade. O profissional é responsável 
pelas informações que registra em seu 
currículo. Tão importante quanto um 
currículo bem digitado é a existência de 
cartas de referências de antigos empre-
gadores, que comprovem a qualidade 
profissional do candidato. 

EM - Já para a empresa, o que deve 
observar em um candidato?

Empodera - Primeiro, o equilíbrio 
entre o caráter, a postura ética, as quali-
ficações do candidato e as exigências que 
o cargo requer. A contratação é adequa-
da quando verifica esses aspectos, uma 
pessoa simpática não quer dizer ser ou 
estar apta para ocupar o cargo. A respon-
sabilidade pela contratação inadequada 
é da empresa e não do profissional que 
ofereceu seu trabalho. É necessário que 
exista uma “descrição de cargo”, ou 
seja, um registro das atividades e res-
ponsabilidades que o ocupante do car-
go executará. Tão importante quanto o 
recrutamento é a sua seleção, é o passo 
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Segundo dados divul-
gados pela Secretaria 
de Comércio Exterior 

(Secex) as empresas do municí-
pio de Batatais, no acumulado 
do ano (jan e jul) exportaram 
US$ 44,33 milhões e importa-
ram US$ 1,32 milhões, tendo 
um superávit na balança co-
mercial de US$ 43,01 milhões. 
No mesmo período de 2017 foi 
exportado US$ 67,65 milhões e 
importado US$ 612,72 mil ten-
do um superávit de US$ 67,04 
milhões.

O município possui 10 
empresas exportadoras sen-
do elas, Usina Batatais, Ju-
mil, Plurinox, Brasilquimica, 
Componentes Automotivos 

Os dados de regis-
tro do comércio no 
Serviço Central de 

Proteção ao Crédito da Boa 
Vista SCPC, registraram de ja-
neiro a julho deste ano, no mu-
nicípio de Batatais, 862 clien-
tes negativados que tiveram 
1.550 ocorrências, resultando 
em uma dívida junto ao co-
mércio local de R$ 859.247,91. 
No mesmo período de 2017, 
haviam 1.171 consumidores 
inadimplentes, que geraram 
1.556 ocorrências com um de-
bito de R$ 1.590.437,19. Os re-
sultados apontam uma redu-
ção de 26,39% na quantidade 
de consumidores inadimplen-
tes, 45,97% no valor da inadim-
plência e 0,39% na quantidade 
de ocorrências.

No ano de 2017, entre ja-
neiro a agosto foram registra-
dos 1.037 clientes inadimplen-
tes com apenas um registro, 

Pavan, Centagro, Weizur, Fun-
dição Batatais, Marispan e 
Bomcafé.

A participação do município 
nas exportações no estado é 
de 0,1%, se encontra no 97º do 
ranking do estado, e no 347º do 
país. Possui 11 empresas que 
efetuam importações, repre-
sentando 0,004% das importa-
ções do estado, esta no 195º do 
ranking estadual e em 827º do 
país.

Os principais produtos ex-
portados pelas empresas do 
município foram, açúcar com 
US$ 42,44 milhões, represen-
tando 96% do total exportado; 
US$ 1,38 milhões de máquinas 
agrícolas, correspondendo a 

3,18% das exportações; US$ 
223,3 mil de produtos para la-
ticínio, correspondendo a 0,5% 
das exportações. 

Os principais produtos im-
portados pelas empresas de Ba-
tatais são boratos (insumos para 
fertilizantes) com US$ 462,2 mil 
que representaram 35% das 
importações, bombas de ar ou 
compressores que atingiu US$ 
333,03 mil correspondendo a 
28%. Há ainda importações de 
óxido de boro, rolamentos, for-
nos, aparelhos para extração de 
gordura vegetal e peças diver-
sas.

Os principais países que 
são exportados os produtos 
batataenses foram o Egito 

com US$ 6,16 milhões, corres-
pondendo a 14% das exporta-
ções, seguidos por Iraque e 
Arábia Saudita com 10% cada 
um dos países, Malásia com 
8,6%, Nigéria com 8,4%, Emi-
rados Árabes com 8,3%, Ie-
mem com 5,9%. Se destacam 
ainda a Argélia, Marrocos, 
Venezuela, Bangladesh, Índia, 
Geórgia, Canada, Equador, Es-
tados Unidos. As importações 
são oriundas da Argentina 
com 47%, China 45%, França 
5,1% e Itália 2,3%.

Os dados foram compi-
lados pela ACE Batatais, em 
24/08/2018. Fonte: Secex / Ace 
Batatais

Luiz Carlos Figueiredo

Balança Comercial de Batatais tem superávit 
de US$ 43,01 milhões, de janeiro a julho

108 clientes tiveram de dois 
a cinco registros e 26 clientes 
com mais de cinco registros. No 
ano de 2018, no mesmo perío-
do, teve 532 clientes com ape-
nas um registro, 304 com dois 
a cinco registros e 26 clientes 
com mais de 5 registros.

SOLTEiROS E CASADOS:
Os dados apontam que 795 

dos inadimplentes são soltei-
ros e 67 casados, sendo 484 do 
sexo masculino e 378 do sexo 
feminino.

OCORRêNCiAS POR 
DATA DE ENTRADA:

Dos consumidores inadim-
plentes, 745 estão com dividas 
de até um ano com um debito de 
R$ 402.118,88; 398 consumido-
res com dividas de te dois anos 
e um débito de R$ 213.778,61; 
cerca de 391 consumidores com 
dividas de até três anos com 

um débito de R$ 200.296,56; o 
total de 11 consumidores com 
até dividas de quatro anos e um 
débito de R$ 29.079,90 e cinco 
consumidores com débitos de 
até cinco anos com divida de 
R$ 13.973,96.

OCORRêNCiAS POR 
FAixA DE VALORES:

Das 1.550 ocorrências re-
gistradas 854 possuem débi-
tos de até R$ 500 com um total 
do debito de R$ 259.514,75; o 

total de 317 ocorrências com 
débito de até R$ 1.000 com 
um total de R$ 209.291,80; o 
total de 173 ocorrências com 
débito de até R$ 100 totali-
zando R$ 13.382,21; o total 
de 100 ocorrências com débi-
to de até R$ 2.000 totalizando 
R$ 141.085,30; o total de 68 
ocorrências com débito acima 
de R$ 2.000 totalizando R$ 
234.561,90 e 38 ocorrências 
com débitos de até R$ 50 to-
talizando R$ 1.411,95.

FAixA ETáRiA:
FAixA ETáRiA REGiSTRO R$
Até 18 anos 4 R$ 1,183,80
Até 19 anos 6 R$ 2.741,00
Até 25 anos 117 R$ 95.946,68
Até 30 anos 136 R$ 121.926,92
Até 40 anos 271 R$ 288.385,48
Até 50 anos 197 R$ 217.716,62
Acima de 50 anos 131 R$ 131.347,41
Total 862 R$ 849.247,91

Luiz Carlos Figueiredo

Comércio de Batatais tem redução de inadimplentes

Segundo dados divul-
gados pelo Ministério 
do Trabalho, as em-

presas do município de Bata-
tais geraram de janeiro a julho 
deste ano, o saldo de 402 em-
pregos. No período foram efe-
tuadas 2.955 admissões, 2.553 
desligamentos. No mesmo 
período de 2017 o saldo foi de 
413 empregos com carteira as-
sinada, tendo 3.066 admissões 
e 2.653 desligamentos.

No mês de julho foram efe-
tuadas 364 admissões e 350 

Empresas de Batatais criam 402 novos 
empregos em 2018, aponta dados do Caged

desligamentos, tendo um saldo 
de 14 empregos formais. No 
mesmo período de 2017, foram 
efetuadas 375 admissões e 355 
desligamentos, obtendo um sal-
do de 20 empregos.

Os melhores resultados 
aconteceram no mês de abril 
com 180 vagas de saldo e janei-
ro com 140 vagas. O pior resul-
tado foi no mês de junho com 
o fechamento de 74 vagas de 
emprego.

 As funções que tiveram os 
melhores saldos foram de ali-

mentador de linha de produção 
com saldo de 135 empregos, 
mecânico de manutenção de 
maquinas com 83 empregos, 
servente de obras com 43 vagas 
criadas, trabalhador da cultura 
de cana com 31 vagas, trabalha-
dor agropecuário com 29 vagas.

As funções que tiveram mais 
desligamentos foram vendedor 
do comercio varejista com o 
fechamento de 25 vagas de em-
pregos, moldador de plástico 
por compressão com saldo ne-
gativo de 19 vagas, operador de 

caixa com menos 15 empregos, 
cozinheiro com o fechamento 
de 14 vagas, e vendedor do co-
mercio atacadista com 10 va-
gas negativas.

Os dados do Caged apon-
tam que as empresas de Bata-
tais criaram em 2011 o total de 
477 empregos, em 2012 o saldo 
foi de 489 empregos, em 2013 
o saldo foi de 472 empregos. 
Nos anos de 2014 a 2016, devi-
do a crise econômica e política 
que passa o país, foram fecha-
dos 6 empregos em 2014, em 
2015 fechou 1.217 empregos e 
em 2016 fechados 443 empre-
gos. Em 2017 o município gerou 
248 empregos. Segundo dados 
do Caged, Batatais possui 3.571 
empresas, gerando 15.855 em-
pregos formais.

Os dados foram compi-
lados pela ACE Batatais, em 
24/08/2018. Fonte: Caged / 
Ace Batatais.

Luiz Carlos Figueiredo
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Os empresários da 
indústria da cons-
trução estão mais 

confi antes. Depois de duas 
quedas consecuti vas, o Índice 
de Confi ança do Empresário 
da Indústria da Construção 
(ICEI-Construção) subiu para 
51,8 pontos em agosto. O 

Depois do avanço 
do pessimismo nos 
últi mos dois me-

ses, a Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) mostra leve 
reação em agosto. O indica-
dor, apurado pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), alcançou 85,6 pontos, 
um aumento de 0,6% em re-
lação ao mês passado e de 
10,7% em relação ao mesmo 
período de 2017. Quatro com-
ponentes da pesquisa ti veram 
crescimento mensal, com 
destaque para o nível de con-
sumo atual (+3,4%) e perspec-
ti va de consumo (+1,8%).

Uma consequência asso-
ciada à redução do processo 
infl acionário é a alta men-
sal do subíndice renda atual 
(+0,3%). O nível registrado 
em agosto deste ano (99,3 
pontos) é 9,2% maior do que 
no mesmo período de 2017. 
No entanto, mais da metade 
das famílias (51,5%) declarou 

O Indicador Movi-
mento do Comér-
cio, que acom-

panha o desempenho das 
vendas no varejo em todo o 
Brasil, subiu 0,4% em julho na 
avaliação mensal dessazona-
lizada, de acordo com os da-
dos apurados pela Boa Vista 
SCPC. No acumulado em 12 
meses, o indicador avançou 
4,4% (agosto de 2017 até ju-
lho de 2018 frente ao mesmo 
período do ano anterior). Já 
na avaliação contra julho do 
ano anterior o varejo perma-
neceu estável.

O resultado de julho apon-
ta leve melhora na ati vidade 
do varejo após as turbulências 
causadas pela greve dos cami-
nhoneiros. Ainda assim, o mer-
cado de trabalho fragilizado e 
o baixo desempenho dos gru-
pos de “alimentos” e “combus-
tí veis” desde as paralisações 
seguem sendo os principais 
moti vos para o resultado tí -

Melhora a confi ança dos empresários 
da indústria da construção, diz CNI

Pesquisa mostra que há previsão de aumento da ati vidade, do emprego, da compra de 
matérias-primas e de novos serviços e empreendimentos nos próximos seis meses

indicador, que é 2,9 pontos 
superior ao do mês passado, 
está acima da linha divisória 
dos 50 pontos, que separa a 
confi ança da falta de confi an-
ça. 

Mesmo assim, conti nua 
abaixo da média histórica de 
52,9 pontos e dos 53,8 pon-

tos regis-
trado em 
maio, antes 
da greve 
dos cami-
nhoneiros, 
i n f o r m a 
a Sonda-
gem da In-
dústria da 
Construção, 
d i v u l g a d a 
pela Con-
f e d e r a ç ã o 
Nacional da 
Indústria. 

De acor-
do com a 
pesquisa, o 
indicador de 

mistas em relação à situação 
atual dos negócios. 

Os demais indicadores de 
expectati va também subiram 
e fi caram acima dos 50 pontos 
neste mês. Isso mostra que os 
empresários esperam o cres-
cimento do nível de ati vida-
de, de novos empreendimen-
tos e serviços, da compra de 
matérias-primas e do número 
de empregados nos próximos 
seis meses. 

Com a expectati va de re-
cuperação do setor, o índice 
de intenção de investi mentos 
aumentou 0,8 ponto em re-
lação a julho e alcançou 32,1 
pontos. O indicador está 3 
pontos acima do registrado 
em agosto do ano passado e 
é superior à média histórica 
para o mês, de 31,6 pontos. 
De acordo com a pesquisa, o 
índice de intenção de inves-
ti mento varia de zero a cem 
pontos. Quanto maior o ín-
dice, maior a disposição para 
investi r. Fonte: CNI

estar consumindo menos atu-
almente do que há um ano 
(59,3%).

A análise da CNC destaca 
a preocupação das famílias 
em relação ao mercado de 
trabalho. Esses componentes, 
apesar de se manterem na 
zona positi va, acima de 100 
pontos, indicam percepções 
negati vas quanto ao emprego 
(-0,4%) e à perspecti va profi s-
sional (-0,8%). 

PERSPECTiVAS 
PARA 2018

Com o fraco crescimento 
da economia e as difi culda-
des de reação do mercado 
de trabalho, a CNC reduziu 
novamente a projeção das 
vendas do comércio varejista 
de 4,8% para 4,5% em 2018, 
assim como as esti mati vas 
para o Produto Interno Bruto 
(PIB) (agora variação de 1,6%, 
ante 1,8%) e a geração de 500 
mil postos de trabalho. Fonte: 
CNC

Intenção de 
consumo aumenta 
0,6% em agosto

Movimento do Comércio cresce 
0,4% em julho, diz Boa Vista SCPC

mido do indicador. Espera-se 
que para os próximos meses, 
com a gradual diminuição da 
desocupação e melhores con-
dições de crédito, o varejo vol-
te a apresentar um crescimen-
to mais robusto.

SETORES
Na análise mensal, dentre 

os principais setores, o setor 
de “Móveis e Eletrodomésti -
cos” apresentou alta de 0,6% 

em julho, descontados os 
efeitos sazonais. Nos dados 
sem ajuste sazonal, a variação 
acumulada em 12 meses foi 
de 5,7%. A categoria de “Te-
cidos, Vestuários e Calçados” 
cresceu 2,2% no mês, expur-
gados os efeitos sazonais. Na 
comparação da série sazonal, 
nos dados acumulados em 12 
meses houve avanço de 1,4%. 

A ati vidade do setor de 
“Supermercados, Alimentos e 

Bebidas” fi cou estável no mês 
na série dessazonalizada. Na 
série sem ajuste, a variação 
acumulada subiu 4,0%. Por 
fi m, o segmento de “Com-
bustí veis e Lubrifi cantes” 
diminuiu 0,1% em julho con-
siderando dados dessazonali-
zados, enquanto na série sem 
ajuste, a variação acumulada 
em 12 meses ainda apresen-
ta queda de 1,2%. Fonte: Boa 
Vista SCPC

expectati vas subiu para 55,3 
pontos em agosto, mostrando 
que há oti mismo em relação 
aos próximos seis meses. Mas 
o índice de condições atuais, 
que fi cou em 45 pontos, con-
ti nua abaixo da linha divisória 
dos 50 pontos, indicando que 
os empresários estão pessi-

Anuncie sua empresa no 

 e garanta 
bons negócios
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Caça Palavras Programação Cultural
Mês de SetembroEntramos em setembro! Estamos deixando para trás os dias frios e secos do inverno para 

embarcarmos na estação mais colorida e perfumada do ano, a Primavera, que terá início 
no dia 22, sábado. Para comemorar a chegada das mais lindas flores e dos perfumes 

mais doces da natureza, selecionamos algumas espécies para vocês encontrarem neste diverti-
do Caça Palavras. Aproveite também e procure a flor “Hortênsia”, que se escreve corretamente 
desta forma (com s). Como muitos dizem, Hortência (com c) é a ex-jogadora de basquete. Boa 
diversão:

Primeira Mostra de Dança Ribalta
Dias 22 e 23 de setembro.

PROGRAMAçãO DO TEATRO MUNiCiPAL FAUSTO BELLiNi DEGANi

Ribalta – 
Grupo Teatral Plenitude

08 e 09 de setembro

Oficinas Culturais
Presença e jogo na arte da palhaçaria

Caco Matos 
15 e 16 de setembro (sábado e domingo)
Horário: 13h30 às 18h 
Local: Teatro Municipal Fausto Bellini Degani. Praça 
Dona Carolina Zaneti Soriani s/n - Centro. Batatais-SP
Indicação: maiores de 16 anos
Inscrições: 3761-2097

Festival Gastronômico 
e Cultural Di San 

Gennaro
De 06 à 09 e de 14 à 16 de 
setembro. Alimentação 
típica, shows, encontro de 
motociclista, encontro de 
antigomobilismo, além de 
várias atrações.

Oficina  Manipulação de Aros 
(Batatais)

Coordenação:  Sabryna Murali
Datas: 22, 23, 29, 30 de setembro.
Sábados e Domingos - 14h às 17h.
Público: interessados em geral.
Inscrições: 20/08/2018 a 21/09/2018
Seleção: Por ordem de Inscrição
20 vagas
Indicação: maiores de 16 anos
Inscrições: 3761-2097

PRAçA CôNEGO
 JOAQUiM ALVES
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