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PARA INFORMAçÕES E RESERvAS 16.3761-3700
PRAçA DR. JOSÉ ARANTES JUNQUEIRA, 90 – CENTRO

Anuncie sua empresa no 
e garanta 

bons negócios

01 a 13/09 – Inscrições Curso Gestão 
Financeira – 2ª Turma - Sebrae
Período: Outubro (data a ser confirmada)
Valor: R$ 260,00 por pessoa
Carga Horária: 20h + 2h Consultoria pelo 
Sebrae
Conteúdo: Planejamento financeiro, fluxo 
de caixa, preço de venda, demonstrativo de 
resultados, análise de resultados, finanças.

09 a 13/09 – Curso Gestão Financeira - 
Sebrae
Horário: 19h às 23h
Local: Salão de Eventos “Alcides Milan” – 
ACE Batatais
Curso Pago – Inscrições Encerradas

09/09 – Missão Empresarial Sebrae / ACE 
– Beauty Fair
Feira Internacional de Beleza – Expo Center 
Norte
Horário de Saída: 04h
02 Ônibus
Inscrições encerradas

12/09 – Workshop “Uma solução para 
cada fase de seu negócio” – Desenvolve 
SP
Horário: 08h – Café da Manhã – 08h20 – 
Workshop
Objetivo: apresentar soluções financeiras 
para o financiamento cada fase da 
empresa
• Inovação e aumento de competitividade
• Projetos de ampliação, modernização, 
aumento da capacidade produtiva
• Implantação de uma nova planta (fabrica) 
• Investimentos em maquinas e 
equipamentos
• Outras linhas de fomento para o 
desenvolvimento das empresas
Consultoria Individual: após o Workshop 
os técnicos do Desenvolve SP estarão 
realizando consultorias individuais, com 
horários agendados aos empresários.

Segunda Quinzena Setembro: 
Lançamento do 6º Movimenta Batatais
Data e horário a ser definidos

COMUNICADOS
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ACE

Segunda a Sexta-Feira: das 09h às 18h
Sábados: das 09h às 13h
Domingos e Feriados: Fechado

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SEBRAE AQUI
Segunda a Sexta-Feira: das 09h às 17h

Nome Fantasia Endereço Bairro Cidade
Suave Negocios E Empr Ltda R. Maestro Ignacio Stabile, 123 Alto da Boa Vista Ribeirão Preto
Karambola Rua Sete De Setembro, 623 Centro Batatais

Antes de tudo, quero agradecer a to-
dos os empresários e amigos que 
presti giaram o Baile de Aniversário 

da ACE Batatais, que esti veram conosco nesta 
linda confraternização da classe empresarial. 
Foi uma noite muito especial para comemo-
rarmos a fundação da nossa querida enti dade.

Nós diretores da ACE Batatais sempre nos 
reunimos para estudar ações que benefi ciem 
os nossos associados. Sabendo das difi culda-
des causadas principalmente pela crise eco-
nômica e do desemprego, que reduzem o mo-
vimento no comércio, estudamos uma forma 
de contribuir com o aumento do movimento, 
transformando a nossa tradicional promoção, 
a Natal Pé Quente, em uma ferramenta para 
auxiliar o aumento das vendas neste fi nal de 
ano.

Assim, o corpo de diretores priorizou o for-
mato de uma campanha que benefi cia direta-
mente as empresas, ou seja, todos os prêmios 
sorteados aos consumidores retornam para as 
próprias lojas parti cipantes em forma de va-
les compras, numa dinâmica de rotação eco-
nômica, servindo como atrati vo para que os 
consumidores optem por adquirir produtos no 
comércio de Batatais e, caso forem sorteados, 

uti lizarem os valores para comprar ainda mais 
na própria cidade, uma vez que os vales com-
pras recebidos pelas lojas que parti cipam da 
promoção são transformado em dinheiro vivo 
posteriormente pela ACE Batatais.

Essa fórmula de campanha foi muito bem 
estudada e estruturada para auxiliar de forma 
efi caz as vendas de fi nal de ano com vários sor-
teios de vales compras, diferente de quando o 
prêmio é um só de auto valor, como um carro 
por exemplo, onde há apenas dois ganhado-
res, a concessionária que negociou o produto 
e um único consumidor. 

Conseguimos desenvolver um formato es-
pecial de campanha para este ano para que 
todas as empresas do setor comercial ou de 
prestação de serviços pudessem parti cipar, 
uti lizando a Natal Pé Quente como uma ferra-
menta para potencializar seus negócios.

A ACE Batatais e toda a sua diretoria sem-
pre estão trabalhando para o desenvolvimen-
to e crescimento das empresas associadas e da 
economia de nosso município, contribuindo 
para que as barreiras sejam superadas, ultra-
passadas, deixadas para trás, fi cando apenas 
registradas na história como experiência que 
constrói e fortalece. Obrigado.

Efeito Mercadejo – a ferramenta
 de aumento de vendas

SETEMBRO

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 Gráfi ca    /   Tiragem: 1.000 Exemplares
Associação Comercial e Empresarial de Batatais
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A Agência de Desen-
volvimento Pau-
lista (Desenvolve 

SP) em parceria com a ACE 
Batatais e com o apoio do 
CIESP (Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo), es-
tarão realizando no próximo 
dia 12 de setembro, no salão 
de eventos “Alcides Milan”, 
na sede da ACE Batatais, o 
workshop “Uma solução para 
cada fase de seu negócio”. O 
evento terá início às 8h, com 
coffee break para os partici-
pantes.

Em seguida, haverá o 
workshop, onde os técnicos 
do Desenvolve SP apresen-
tarão aos empresários as 
soluções para cada fase da 
empresa. No workshop serão 
apresentadas soluções para 
as empresas que querem 
inovar e aumentar a competi-
tividade, apresentação das li-

A ACE Batatais, em 
parceria com o 
Claretiano Centro 

Universitário, irá realizar a 
11ª edição da Semana do 
Conhecimento, que neste 
ano será nos dias 22, 23 e 24 
de outubro, que neste ano 
vem em novo formato, com 
palestra, Bate Papo com 
Empreendedor e Workshop. 
Serão três dias com muita in-
formação para empresários, 
estudantes e público em ge-
ral.

Serão três eventos conse-
cutivos nas dependências do 

Claretiano - Centro Univer-
sitário, dois deles são gra-
tuitos e abertos ao público, 
o Bate Papo com Empreen-
dedores e o Workshop com 
a especialista em Recursos 
Humanos Beatriz Resende. 
Segundo informou o gerente 
executivo da ACE Batatais, 
a palestra principal, sempre 
com um convidado espe-
cial e de renome no cenário 
nacional, terá um pequeno 
custo de participação por 
pessoa.

Dentre os palestrantes 
de renome que já estiveram 

em Batatais na Semana do 
Conhecimento, como Pro-
fessor Marins, Paulo Storani, 
Professor Gretz, Luiza He-
lena Trajano, Leila Navarro, 
Professor Pachecão, Mario 
Sergio Cortella e Rossandro 
Klinjey.

“Na 11ª edição da Sema-
na do Conhecimento não 
será diferente. Já fizemos 
contatos e estamos acertan-
do os últimos detalhes e logo 
divulgaremos o nome do pa-
lestrante principal, que cer-
tamente será muito especial, 
trazendo muita informação 

para os empresários e estu-
dantes de Batatais e região”, 
ressaltou Figueiredo.

Além da palestra prin-
cipal, na Semana do Co-
nhecimento também tem o 
“Bate Papo com Empresá-
rios”, onde três convidados 
contam suas histórias de 
vida, como surgiram suas 
empresas e trilharam o ca-
minho do desenvolvimento, 
crescimento e sucesso dos 
empreendimentos, abrindo 
para a participação do públi-
co ao final, que podem fazer 
perguntas diretamente aos 

empresários. Por enquanto, 
ainda não foram definidos os 
nomes três empresários que 
irão participar do evento.

Nesta edição também 
está agendado o Workshop 
“Práticas de Gestão de Pes-
soas na Contemporaneida-
de: o que atrai, fideliza e 
compromete as pessoas com 
os resultados das organiza-
ções”, com a especialista em 
Recursos Humanos, Beatriz 
Resende, que fará a me-
diação e condução dos tra-
balhos, com a dinâmica de 
participação do público pre-

nhas de crédito para projetos 
de ampliação, modernização, 
aumento da capacidade pro-
dutiva, implantação de nova 
planta, linhas de crédito para 
investimentos de máquinas e 
equipamentos e outras linhas 
de fomento para o desenvol-
vimento da sua empresa.

Após a apresentação, os 
técnicos do Desenvolve SP 
estarão realizando durante o 
dia todo, consultorias indivi-
duais com horários agenda-
dos aos empresários, onde 
serão analisadas as necessi-
dades de cada empresa. O 
agendamento do atendimen-
to deve ser feito diretamente 
através do email marketing 
que está sendo enviado às 
empresas, ou diretamente na 
sede social da ACE.

Vinculada à Secretaria da 
Fazenda e Planejamento, a 
Agência de Desenvolvimento 

Paulista é uma instituição fi-
nanceira do Governo do Esta-
do de São Paulo que oferece 
as melhores opções de finan-
ciamento para transformar 

Definida as datas para a 
11ª Semana do Conhecimento

O evento terá três dias de muita informação para empresários e estudantes e novamente
 será realizado pela ACE Batatais em parceria com o Claretiano – Centro Universitário

Desenvolve SP promove dia 12 de setembro o Workshop
“Uma solução para cada fase de seu negócio”

sente. Nesse evento serão 
convidados dois empresários 
para apresentarem seus ca-
ses de sucesso e falarem do 
cenário atual em suas res-
pectivas empresas.

“Novamente, a ACE Ba-
tatais está com essa impor-
tante parceria com o Clare-
tiano para proporcionar uma 
Semana do Conhecimento 
repleta de informações para 
os empresários e estudantes 
em um ambiente propício 
para a maior absorção pos-
sível de conteúdo que, cer-
tamente, contribui para a 
gestão e aprimoramento de 
práticas positivas na rotina 
empresarial”, comentou o 
presidente da ACE, Gino Ivair 
Bellon.

Conforme informou o 
gerente executivo da ACE, 
Luiz Carlos Figueiredo, os 
três dias da Semana do Co-
nhecimento acontecerão nas 
dependências do Claretiano 
– Centro Universitário, sem-
pre a partir das 19h30. Mais 
informações pelo (16) 3761-
3700.

o projeto de crescimento da 
sua empresa em realidade.

O presidente da ACE 
Batatais, Gino Ivair Bellon, 
considera o evento uma óti-

ma oportunidade para os 
empresários conhecerem as 
linhas de crédito oferecidas, 
tirar todas as duvidas e ter 
acesso ao crédito de lon-

go prazo que é fundamen-
tal para o empresário que 
pensa em investir no cres-
cimento sustentável da sua 
empresa.

Paulo Storani, Luiza Trajano, Mario Cortella e Rossandro Klinjey já foram palestrantes principais de edições anteriores da Semana do Conhecimento
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Por meio de uma 
iniciati va da ACE 
Batatais e do Escri-

tório Regional do Sebrae em 
Franca, está agendada para 
o dia 7 de outubro, a missão 
empresarial para a Feira do 
Empreendedor 2019. Estão 
sendo disponibilizadas ape-
nas 42 vagas e as inscrições já 
podem ser feitas diretamente 
na sede da enti dade.

“O visitante encontra óti -
mas sugestões de negócios, 
prati camente em quase todos 
os segmentos de comércio e 
prestação de serviços, com 
muitas opções de franquias 
de produtos, equipamentos 
de produção de alimentos, 
peças de vestuário e muito 
mais. Para quem está pre-
tendendo investi r e ter um 
negócio próprio ou ampliar o 
já existente, essa missão em-

A Federação das As-
sociações Comer-
ciais do Estado de 

São Paulo (Facesp) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Esta-
do de São Paulo (Sebrae – SP) 
lançaram no mês de agosto 
o programa de qualifi cação 
profi ssional “Surpreenda Va-
rejo”, que visa a capacitação 
dos empreendedores, o au-
mento da competi ti vidade e 
a geração de novas oportuni-
dades de negócios. 

O programa Surpreenda 
Varejo tem como objeti vo 
adequar às diferentes rea-
lidades de cada município. 
Cada Associação Comercial 
irá defi nir, juntamente com 

Missão empresarial à Feira do Empreendedor 
2019 está agendada para 7 de outubro

Inscrições já podem ser feitas na sede da ACE Batatais. As vagas são limitadas

presarial é ideal”, comentou 
o gerente executi vo da ACE 
Batatais, Luiz Carlos Figuei-
redo.

A Feira do Empreendedor 
do Sebrae-SP será realizada 
de 5 a 8 de outubro, das 10h 
às 20h, no Pavilhão de Expo-
sições do Anhembi, na zona 
norte da capital paulista. 
Considerado o maior evento 
de empreendedorismo do 
país, a feira é uma oportu-
nidade de negócios, conhe-
cimento e informação para 
todos que têm ou pretendem 
ter um negócio próprio. São 
esperados cerca de 150 mil 
visitantes.

Anualmente, no dia 5 de 
outubro comemora-se o Dia 
Nacional da Micro e Peque-
na Empresa. A data é uma 
homenagem à criação do Es-
tatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei nº 9.841, de 5 de outubro 
de 1999), que em 2019 come-
mora 20 anos.

A oitava edição da Fei-
ra do Empreendedor deve 
reunir mais de 500 exposi-
tores numa área de 45 mil 
m². Quem for ao evento, 

dono de empresa ou aspi-
rante a empreendedor, vai 
encontrar palestras e con-
sultorias abrangendo temas 
como marketing, finanças, 
tendências, inovação, ex-
portação, entre outros, 
além de lojas-modelo onde 
o público poderá conhecer 

Facesp e Sebrae lançam programa Surpreenda Varejo
o Sebrae, Escritório Regional 
de Franca, os cursos estru-
turantes que são oferecidos 
aos empresários associados, 
sempre alinhados à necessi-
dade do comércio local.

Para conhecer o progra-
ma os colaboradores da ACE 
Batatais, esti veram no dia 16 
de agosto, no Sebrae Franca, 
parti cipando de um treina-
mento do Surpreenda Varejo 
e outros serviços que são ofe-
recidos pelo Sebrae.

A ACE Batatais estuda a 
possibilidade de parti cipar do 
programa, visando atender o 
segmento de moda, devendo 
primeiramente realizar uma 
pesquisa para verifi car as ne-
cessidades do setor, depois 

analisar juntamente com o 
Sebrae Franca, quais os trei-
namentos que poderão ser 
disponibilizados.

Segundo o gerente exe-
cuti vo da ACE Batatais, Luiz 
Carlos Figueiredo, uma vez 
defi nido os treinamentos ne-
cessários, será marcado um 
“Café da Manhã” para apre-
sentação aos empresários do 
setor. Após o lançamento a 
ACE Batatais buscará a ade-
são ao programa.

Os custos dos treinamen-
tos serão de acordo com a 
trilha determinada, caben-
do à ACE a cessão do salão 
para o treinamento e ao Se-
brae efetuar a capacitação 
dos inscritos, através de seus 

profi ssionais, que oferecerão 
sua experti se para qualifi car 
os empreendedores, além de 
apresentar as inovações do 
setor e as possibilidades de 
geração de negócios.

Para o presidente da ACE 
Batatais, Gino Ivair Bellon, o 
Surpreenda Varejo tem um 
papel importante para capa-
citar o empreendedor e seus 
colaboradores, tendo em vis-
ta que se faz cada vez mais 
necessária a oferta de todo 
ti po de fomento ao comércio, 
o setor que gera muitos em-
pregos no País. “Estaremos 
fazendo todos os esforços 
para implementar o progra-
ma na cidade”, afi rma Gino 
Bellon.

os modelos de negócios 
ideais em diferentes áreas 
de atuação.

SERvIçO
A missão empresarial para 

a Feira do Empreendedor 
2019 será no dia 7 de outu-
bro, com saída da sede da ACE 

Batatais às 6h. Serão dispo-
nibilizadas apenas 42 vagas. 
Inscrições e mais informações 
diretamente na sede da enti -
dade, localizada à Praça Dou-
tor José Arantes Junqueira, 
n.º 90, Centro, de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 18h ou 
pelo telefone (16) 3761.3700.

Anuncie sua empresa no 

 e garanta bons negócios
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A comissão organi-
zadora do 6º Mo-
vimenta Batatais 

já está preparando uma série 
de novidades para o evento, 
começando pelo local de lar-
gada e chegada da corrida, 
caminhada e ciclismo, que 
neste ano será em frente ao 
Clareti ano – Centro Universi-
tário. A ação esporti va e so-
lidária acontecerá no dia 1º 
de dezembro e o lançamento 
está para ser marcado ainda 
para a segunda quinzena des-
se mês.

Conforme adianta o em-
presários Guilherme Ferraz 
de Menezes Borges, diretor 
da ACE e integrante da comis-
são organizadora do Movi-
menta Batatais, o Clareti ano 
– Centro Universitário, pa-
trocinador máster do evento 
neste ano, fez uma importan-

6º Movimenta Batatais está agendado para 
dezembro com novo percurso

Comissão organizadora fará o lançamento do evento esporti vo solidário na segunda quinzena desse mês

te parceria para esta edição, 
fi cando defi nido que o local 
de largada e chegada da cor-
rida, da caminhada e do ciclis-
mo será em frente à insti tui-
ção de ensino.

“Assim, ti vemos que refa-
zer os percursos que fi caram 

óti mos e deverão agradar 
muito os parti cipantes. O 
Clareti ano, além de entrar 
como parceiro e patrocina-
dor, irá prestar apoio ope-
racional e sua infraestrutura 
para o público uti lizar, como 
por exemplo, os sanitários 

masculino e feminino do 
ginásio de esportes, o que 
signifi ca também uma redu-
ção de custo com a locação 
de banheiros químicos. Uma 
das novidades do percurso, 
é que os parti cipantes pas-
saram por dentro da área do 

Clareti ano”, comentou Gui-
lherme.

Segundo informações da 
comissão organizadora, to-
das as enti dades assistenciais 
que parti ciparam do Movi-
menta Batatais nas edições 
anteriores, serão novamente 

convidadas para a 6ª edição, 
fi cando como critério a não 
parti cipação de enti dades 
que venderam menos de 60 
camisetas na edição de 2018. 
Neste ano, a Missão Moçam-
bique entra como enti dade e 
também venderá camisetas.

Como nos anos anterio-
res, o resultado fi nanceiro 
do Movimenta Batatais é 
reverti do para as enti dades 
assistenciais parti cipantes, 
defi nindo como critério de 
valores a serem repassados 
os números de camisetas 
que cada uma comercializou. 
Para quem tem curiosidade 
em saber qual será a cor da 
camiseta do 6º Movimenta 
Batatais, Guilherme infor-
mou que será um tom azul, 
item diferente para as pes-
soas que colecionam a peça 
de vestuário.

Conforme adianta o 
gerente executi vo 
da ACE Batatais, a 

Campanha Natal Pé Quente, 
edição 2019, estará repleta 
de novidades. A promoção de 
fi nal de ano do comércio ba-
tataense terá início no dia 11 

Edição 2019 da Campanha Natal Pé Quente 
terá formato inovador

de novembro e 
vai até o dia 30 de 
dezembro, com 
muitos sorteios e 
premiações, que 
prometem mo-
vimentar toda a 
cidade.

“A exemplo 
do ano anterior, 
a comissão de 
campanhas da 
enti dade optou 
por sortear vales 
compras para os 
consumidores , 
fazendo um nú-
mero bem maior 
de contemplados 
do que se fosse 
sortear apenas 
um ou dois prê-

mios de alto valor. Assim, a 
Campanha Natal Pé Quente, 
além de premiar os consu-
midores que compram no 
comércio local, estará contri-
buindo com o movimento nas 
lojas parti cipantes”, explicou 
o gerente.

Uma das novidades da 
Campanha Natal Pé Quente 
deste ano, é que as lojas par-
ti cipantes, de maneira facul-
tati va, poderão sortear vales 
compras próprios, no valor 
de R$ 100, sendo uma opor-
tunidade de levar consumido-
res diferentes para seus esta-
belecimentos. Na dinâmica, o 
sorteio será feito diretamen-
te com os cupons da campa-

nha, nos dias ofi ciais, será di-
vulgado o nome do ganhador 
e da loja que disponibilizou o 
vale compra.

“O objeti vo é fazer uma 
campanha ampla, com o en-
volvimento de todas as lojas 
que, ao disponibilizar o vale 
compra de R$ 100, já terá a 
certeza de que uma pessoa 
irá ganhar, visitar seu estabe-
lecimento para gastar o vale 

Além do sorteio de vários vales compras da promoção, cada loja parti cipante poderá sortear seu próprio vale compra nas datas ofi ciais da campanha
compra e, possivel-
mente, se tornar um 
cliente”, comentou 
Figueiredo.

A quanti dade e 
os valores dos vales 
compras ainda estão 
sendo defi nidos pelo 
diretores da ACE. O 
início da campanha 
está previsto para o 
dia 11 de novembro, 
com o primeiro sor-
teio sendo realizado 
no dia 9 de dezem-
bro, seguidos pelos 
dias 16, 23 e 30 de 
dezembro. A ex-

possível, ao contrário dos 
sorteios de sexta-feira ou de 
sábado, quando o ganhador 
tem acesso ao prêmio apenas 
na semana seguinte”, ressal-
tou Figueiredo.

As visitas por representan-
tes da ACE Batatais às empre-
sas começarão logo na segun-
da quinzena de setembro. A 
campanha terá formato para 
12 patrocinadores e as adesões 
poderão ser parceladas em até 
quatro vezes. “As cotas foram 
desenvolvidas para todas as 
empresas poderem parti cipar, 
com número de cupons sufi -
cientes para trabalhar durante 
todo o período da promoção”, 
fi nalizou o gerente.

SERvIçO 
A Campanha Natal Pé 

Quente 2019 terá início no dia 
11 de novembro, com sorteios 
em dezembro, a parti r do dia 
9, todas as segundas –feiras. 
Serão sorteados vales compras 
de vários valores. Mais infor-
mações pelo (16) 3761-3700.

pectati va de parti cipação da 
promoção é de cerca de 80 
empresas.

“Escolhemos as datas 
dos sorteios sempre para 
segunda-feira, pois acredita-
mos que o ganhador queira 
acesso rápido ao prêmio para 
fazer compras nos próximos 
dias, assim temos tempo de 
fazer a entrega de forma mais 
tranquila e no menor prazo 



O JORNAL DA ACE BATATAIS - SP | Setembro de 2019 - Ano XV - n.177 6

A Associação Comer-
cial e Empresarial 
de Batatais (ACE) 

realizou no dia 15 de agosto 
a Missão Empresarial para a 
Conarh – Congresso Nacional 
de Recursos Humanos, reali-
zado em São Paulo. A missão 
foi coordenada por Daniel 
Canavez, da Marispan e con-
tou com 16 profissionais da 
área de recursos humanos, 
sendo três do Claretiano – 
Centro Universitário, duas do 
Real Supermercados, duas 
da Jumil, duas da Distrinox, 
uma de cada das empresas 
FJ Construções, Turbopeças, 
AC Barros, Garcia Monteiro, 

Membros do Grupo de RH da ACE visitam a CONARH
Lizote Materiais para Cons-
truções, Marispan e Lanchote 
Transportes.

Além das empresas citadas 
a Usina Batatais levou seus 
profissionais da área de recur-
sos humanos para participar 
dos três dias de congresso, 
onde especialistas nacionais 
e internacionais se apresenta-
ram para compartilhar conhe-
cimentos e provocar reflexões 
sobre os temas mais atuais em 
gestão de pessoas e desenvol-
vimento humano.

Promovido pela ABRH-
-Brasil e com copromoção da 
ABRH-Sp a Conarh 2019, é um 
evento considerado como um 

dos maiores no mundo, ten-
do este ano a participação de 
mais de 28 mil pessoas nos 
três dias do evento que acon-
teceu de 13 a 15 de agosto. 
Os visitantes puderam assistir 
mais de 100 palestras e con-
ferir novidades de mais de 
170 expositores. Neste Neste 
ano, o Conarh trauxe como 
tema #Humanize, com o ob-
jetivo de mostrar que apesar 
da tecnologia pulsante, uma 
peça é fundamental em todos 
os processos, o ser humano.

Para o vice presidente 
da indústria da ACE Batatais, 
Paulo Augusto Nascimento 
Neto, idealizador e apoiador 

do Grupo de RH da ACE Bata-
tais, a visita dos participantes 
do grupo foi muito importan-

te para o amadurecimento 
e crescimento profissional, 
permitindo a todos conhecer 

novidades e a oportunidade 
de manter contato com as 
principais empresas do setor. 

No dia 24 de setem-
bro, terça-feira, às 
19h30, a ACE Ba-

tatais promoverá um encon-
tro especial, com a “Palestra 
Gestão de Pessoas para Ges-
tores”, que será ministrada 
pela especialista em Recursos 
Humanos, Beatriz Resende. 
O evento será um momento 
dedicado a uma importan-
te reflexão para empresá-
rios, dirigentes, gestores e 
líderes que têm a complexa 
missão de gerenciar pessoas 
com foco em resultados, de-
monstrando, de forma eficaz 
e construtiva, competências 
essenciais a serem aplicadas 
no tratamento e condução 
das pessoas nas relações de 
trabalho.

“Nosso encontro trará o 
tema: “Gestão de Pessoas 
para Gestores – uma compe-
tência a ser aprendida como 
muitas outras que carrega-
mos em nossas bagagens 

Segundo dados divul-
gados no último dia 
23 de agosto pelo Ca-

dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (CAGED), 
a taxa de empregos voltou a 
crescer em Batatais, no mês 
de julho as empresas con-

trataram 443 trabalhadores 
e demitiram 340, tendo um 
saldo de 103 novos postos de 
trabalho. No acumulado do 
ano as empresas contrataram 
2.965 trabalhadores e demitiu 
2.593, o que resulta um saldo 
de 372 novos empregos.

A atividade que apresen-
tou o melhor resultado na 
flutuação do emprego for-
mal no período de janeiro 
a julho foi o segmento da 
indústria de transformação 
que admitiu 970 emprega-
dos e demitiu 782, tendo um 
saldo de 188 novos postos 
de trabalho. Em seguida vem 

o segmento de serviços que 
teve o saldo de 79 empregos 
e a administração pública 
com 59 novos empregos. O 
setor que apresentou resul-
tado negativo no período foi 
o segmento da construção 
civil que teve um saldo ne-
gativo de 14 empregos.

A ocupação que teve o 

maior saldo nos primeiros 
sete meses do ano foi mecâ-
nico de manutenção de ma-
quinas em geral, com saldo 
de 94 empregos, seguidos 
de alimentador de linha de 
produção com saldo de 68 
empregos e assistente ad-
ministrativo com saldo de 
33 empregos. As ocupações 

que tiveram o menor saldo 
no período foram tratorista 
agrícola e vendedor de co-
mércio varejista com saldo 
negativo de 14 empregos e 
operador de cobrança ban-
caria com saldo negativo de 
13 empregos.

Luiz Carlos Figueiredo

Emprego volta a crescer no mês de julho

profissionais”, que mostrará, 
de forma prática, que papéis 
e responsabilidades estão 
sendo atribuídas a esse pú-
blico num mundo globaliza-
do, exigente, competitivo e 
ágil, e que o negócio 4.0 não 
comporta mais atuações que 
não carreguem em si essa es-
tratégia. Pessoas passaram a 
ser a principal estratégia das 
empresas há tempo. Por isso, 
precisam ser tratadas à altura 
desse desafio”, ressaltou Be-
atriz, que é coordenadora do 
Grupo de RH da ACE Batatais.

Segundo Beatriz, as em-
presas já entenderam a im-
portância das pessoas para 
seu negócio. “Isso não é novo. 
Mais recentemente o mundo 
organizacional absorveu a 
missão que foi dada aos ges-
tores na gestão das pessoas 
que trabalham em suas áreas 
e processos. Hoje falamos, e 
já exercemos isso na prática, 
que gestão de pessoas não é 

ACE promove palestra com o tema Gestão de 
Pessoas para Gestores com Beatriz Resende

de responsabilidade das áre-
as de RH. Estas são ferramen-
tas para que o gestor “cuide” 
das pessoas que têm sob seu 
comando”, ressaltou.

A coordenadora explica 
que a responsabilidade pelas 
boas práticas de gestão de 
pessoas nas empresas está 
em toda a cadeia: começa 
com o empresário, o dono, o 

proprietário do negócio que 
decide ter como valor o foco 
em pessoas, o respeito por 
elas e a valorização e reco-
nhecimento como consequ-
ência desse olhar; daí conti-
nua pelas posições de gestão 
e liderança que fazem valer 
esse valor estabelecido pela 
empresa em suas equipes; as-
sessorados pelas as áreas de 

RH que buscam as melhores 
práticas de mercado para 
apoiar a empresa nesse ca-
minho; e os colaboradores, 
que precisam ser desper-
tados para darem sua cota 
de contribuição na relação 
de trabalho, dedicando-se 
para que esse ciclo seja vir-
tuoso.

“Gestores não foram pre-

parados para esse papel e 
precisam ampliar seu olhar 
e sua diretriz profissional 
também para esse foco. Em 
nome do Grupo de RH da ACE 
Batatais, convido todos a par-
ticipar desse evento que será 
de grande valia para você e o 
futuro do seu negócio. Conta-
mos com sua presença”, fina-
lizou Beatriz Resende.
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De 9 a 13 de setem-
bro, a ACE Bata-
tais, em parceria 

com o Escritório Regional 
do Sebrae Franca, irá rea-
lizar o Curso Gestão Finan-
ceira com 30 participantes 
inscritos. As inscrições para 
a segunda turma já estão 
abertas e podem ser feitas 
diretamente na sede da en-
tidade. Segundo informou 
o gerente executivo Luiz 
Carlos Figueiredo, a segun-
da turma do curso também 
terá o número limite de 30 
participantes e acontecerá 
de 30 de setembro a 4 de 
outubro.

Para quem vive a rotina 
empresarial, não é novidade 
de que a saúde financeira 

O Conselho Deli-
berativo da ACE 
Batatais dá inicio 

a partir do mês de setem-
bro ao processo eleitoral 
da entidade, nomeando a 
Comissão Eleitoral compos-
ta por um representante do 
Conselho Consultivo, um 
do Conselho Deliberativo, 
um do Conselho Fiscal, um 
membro da Diretoria Exe-
cutiva e um associado que 
não pertença a diretoria 
ou conselhos, que terá a 
função de definir as regras 

ACE Batatais abre inscrições para formar 
segunda turma do Curso de Gestão Financeira

da empresa é o coração do 
negócio. Ter o controle total 
do dinheiro, do que recebe 
pelas vendas e prestações 
de serviços, e do que paga 
entre constas fixas, salários 
de colaboradores, entre ou-
tras despesas, é fundamen-
tal para o fortalecimento, 
desenvolvimento e cresci-
mento e o Curso Gestão Fi-
nanceira vem para apresen-
tar as melhores ferramentas 
para esse domínio.

“O participante do Curso 
Gestão Financeira apren-
de a controlar as finanças, 
mensurar resultados, pla-
nejar os gastos e investir 
com mais segurança. São 
20 horas de atividades em 
grupo, onde o participante 

aprende por meio de cases, 
exemplos e ferramentas es-
pecíficas. Além das 20 horas 
de capacitação o partici-
pante terá mais duas horas 
de consultoria individual e 
exclusiva para a sua empre-
sa. É um curso realmente 
extraordinário”, comentou 
Figueiredo.

Curso ensina ao empre-
sário aderir a uma gestão fi-
nanceira, passando por pla-
nejamento, fluxo de caixa, 
preço de venda, demonstra-
tivo e análise de resultados. 
O investimento por parti-
cipante é de R$ 260, que 
pode ser parcelado em até 
quatro vezes no boleto de 
associado ou pelo cartão de 
crédito.

SERvIçO
A primeira turma para o 

Curso Gestão Financeira já foi 
formada e as aulas acontece-

Conselho Deliberativo inicia processo eleitoral 
da ACE Batatais

e conduzir o processo elei-
toral.

As chapas devem ser 
compostas pelos cargos da 
diretoria executiva, ou seja, 
por um presidente; três vi-
ces presidentes; dois dire-
tores administrativos; dois 
diretores financeiros; dois 
diretores de comunicação 
e marketing; três diretores 
de negócios, produtos e ser-
viços; dois diretores de re-
lações institucionais; e dois 
diretores de assuntos jurí-
dicos. O Conselho Delibe-

rativo é composto por dez 
membros, o Conselho Fiscal 
por três titulares e três su-
plentes.

Os candidatos devem 
ser titulares da pessoa ju-
rídica associada, ser asso-
ciado a mais de três anos 
para o cargo de presidente 
da diretoria executiva, e um 
ano para os demais cargos, 
devendo estar em dia com 
suas contribuições e outras 
obrigações contratadas com 
a ACE. 

Não poderá participar 

como candidato os sócios 
que estejam ocupando 
cargo eletivo no executivo 
ou legislativo em qualquer 
esfera de governo, ou ocu-
pando cargo de secretario 
ou diretor municipal, ou pri-
meiro escalão da esfera do 
governo estadual e federal.

O edital da eleição será 
divulgado na edição do 
Jornal Empreenda do mês 
de outubro, e publicado 
em jornais de circulação 
no município, bem como 

fixado na sede social da 
entidade. O registro das 
chapas deve ser feito até 
o dia 25/10 e as eleições 
estão marcadas para o dia 
8 de novembro, das 18h às 
21h, com apuração logo a 
seguir.

As regras e documenta-
ção exigida será divulgada 
no site da ACE e os interes-
sados em apresentarem 
chapa para concorrer às 
eleições devem procurar a 
administração da entidade 

a partir do início de outubro 
no horário comercial, de se-
gunda a sexta-feira.

Para votar o associado 
deverá pertencer ao quadro 
de sócios da entidade há 
pelo menos seis meses an-
tes da data de eleição e es-
tar em dia com suas contri-
buições e outras obrigações 
contratadas com a ACE. Não 
poderão se candidatar pro-
curadores, empregados e 
representantes nomeados 
pelos associados.

rão entre os dias 9 e 13 de se-
tembro. A ACE Batatais está 
disponibilizando mais 30 va-
gas para a segunda turma do 

curso, agendado para o dia 30 
de setembro a 4 de outubro, 
das 19h ás 23h. Mais informa-
ções pelo (16) 3761-3700.
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A ACE Batatais comemorou 41 anos de fundação com a realização de mais 
um grande Baile de Aniversário. Nesse ano, a festa foi realizada no dia 
10 de agosto, no Clube de Campo da ABR Operária. Com muita bebida 

e comida de ótima qualidade do excelente buffet da Fiorino Eventos, ao som das 
músicas de sucesso da Banda São Paulo Show, os convidados se sentiram a vontade 
e aproveitaram a noite para se divertirem. A alegria e animação foram contagiantes 
e a festa, que só terminou depois das 4h da madrugada, foi muito elogiada pelo seu 
alto nível.

“Preparamos tudo com muito carinho, cercando de cuidados todos os detalhes do 
evento que foi um sucesso. Agradecemos de coração a cada pessoa que participou 
com a gente nessa linda confraternização da classe empresarial de Batatais em ho-
menagem à nossa querida entidade”, ressaltou o presidente da ACE, Gino Ivair Bellon.

Todas as fotos desse grande evento que reúne a classe empresarial de Batatais 
estão disponíveis no Facebook da ACE Batatais, no endereço www.facebook.com/
acebatatais.

Muita alegria e descontração marcaram o Baile de Aniversário da ACE Batatais de 41 anos
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O curso de Filosofia 
(Bacharelado), 
na modalidade 

a distância, do Claretiano - 
Centro Universitário de Ba-
tatais foi reconhecido pelo 
MEC com nota 4. A avalia-
ção, que varia de um a cin-
co, foi realizada in loco pelo 
Ministério da Educação em 
dezembro de 2018. 

A notícia foi confirmada 
com a publicação da Porta-
ria de Reconhecimento no 
Diário Oficial da União da 
última segunda-feira, 5 de 
agosto. A formação dura 
três anos e é oferecida na 
modalidade a distância, com 
um ou três encontros por 
semestre, na maioria dos 
polos do Claretiano — inclu-
sive nos internacionais.

Segundo o coordenador 
do curso, Prof. Dr. Edson Re-
nato Nardi, uma comissão 
de avaliadores analisaram 
questões como infraestru-
tura física e mediacional, 
corpo docente, projeto po-
lítico pedagógico, ementas, 
extensão e inovação. Ele 

diz ainda que o reconheci-
mento representa seguran-
ça para os alunos e futuros 
alunos. 

 “As grandes empresas 
valorizam cada vez mais o 
pensamento analítico en-
sinado em programas de 

Filosofia Bacharelado do Claretiano 
é reconhecido com nota 4 pelo MEC

filosofia, e os profissionais 
da filosofia superam consis-
tentemente outros alunos 
em pontuações de testes 
padronizados e ganhos em 
carreiras medianas”, disse. 

A respeito do mercado 
de trabalho, o coordenador 

conta que as opções de car-
reira podem ser encontra-
das em áreas como ensino 
e pesquisa, administração 
pública, negócios, direito e 
jornalismo — com foco na 
análise do indivíduo, socie-
dade e visões de mundo.

O quarto mês da gestão Bolsonaro terminava, quan-
do foi publicada (e entrou em vigor) a Medida Pro-
visória nº 881, disciplinando a Declaração de Direi-

tos de Liberdade Econômica. Nesta semana, ela foi aprovada 
pelo Congresso e encaminhada para sanção presidencial. Há 
grande possibilidade de que já seja uma lei quando este texto 
for publicado. 

A MP 881 pretendia atender à promessa de campanha do 
presidente de transformar o Brasil numa economia liberal, se-
guindo os conselhos de seu “Posto Ipiranga”, o declaradamen-
te liberal Paulo Guedes. 

A principal finalidade da MP 881 é reduzir a atividade re-
gulatória do Estado na economia privada, vale dizer, reduzir a 
burocracia. Neste aspecto, a MP 881 poderia ser uma lei tão 
revolucionária e importante quanto a Lei do Plano Real (Lei 
9.069/1995), marco regulatório da estabilidade econômica do 
Brasil. 

Percam um instante analisando a expressão “burocracia”, 
que provém do francês, “bureaucratie”, atribuída ao econo-
mista Vicent Cornay que a teria utilizado pela primeira vez no 
século XVIII. Numa tradução literal, equivaleria ao “governo 
dos escritórios”. Sim, a burocracia pode ser comparada quase 
que a um poder paralelo, composto pelo emaranhado labirín-
tico de normas e procedimentos, muitas vezes compreendi-
do apenas por uma pequena parcela de funcionários públicos 
e, não raras vezes, incompreensível ao grande público e, até 
mesmo, a especialistas na área. 

O peso da burocracia é parte importante do chamado Cus-
to Brasil. Há coisa de três anos, o Banco Mundial publicou um 
estudo sobre a burocracia brasileira e concluiu que as empre-
sas gastam certa de 1958 horas por ano para cumprir regras 
do Fisco, o que equivale a cerca de 1,5% do faturamento ou 
ao valor de R$ 60 bilhões apenas para apurar e pagar tributos. 

Contadores praticamente se tornaram servidores públicos 
remunerados pela iniciativa privada, pois gastam parte con-
siderável do tempo de trabalho (se não, todo o tempo) cum-
prindo exigências legais ao invés de auxiliar o empresário no 
planejamento contábil e financeiro. 

O peso da burocracia não é apenas quanto a questões 
fiscais. Perguntem a qualquer engenheiro quanto tempo ele 
perde preparando projetos para aprovação dos órgãos públi-
cos e, mais ainda, quando tempo ele espera para a receber a 
resposta. E não é exagero dizer que advogados se tornaram 
decifradores da burocracia processual. 

Em suma, desperdiçamos um tempo considerável cum-
prindo procedimentos que poderiam ser mais simples e obje-
tivos e, tantos outros procedimentos desnecessários. 

Por isso, enquanto declaração de direitos, a MP 881 repre-
senta um avanço em tentar reduzir a burocracia em geral. Po-
rém, seus efeitos concretos são limitados e ainda dependerão 
de uma intensa vontade política e de uma raríssima competên-
cia em governança pública. Ou seja: só a MP 881, sem outras 
mudanças legislativas e organizacionais do Estado brasileiro, é 
muito pouco para o objetivo de suas declarações e pode não ter 
nenhum efeito prático no dia-a-dia do empresariado. 

Mesmo algumas medidas mais práticas enunciadas pela 
MP 881 dependem de regulamentação ou de preparação téc-
nica e tecnológica do governo. Por exemplo: a CLT digital e 
vinculada ao número do CPF, depende da criação da platafor-
ma tecnológica específica e da regulamentação da Secretaria 
(antigo Ministério) do Trabalho; a substituição do e-Social, de-
pende a criação da nova plataforma técnica e da regulamenta-
ção substitutiva (aliás, enquanto ela não aparece, as empresas 
continuam obrigadas a cumprir o e-social); a previsão da práti-
ca de atos notariais e de registro público por meio digital, que 
depende de um emaranhado de normas tanto do Conselho 
Nacional de Justiça, como do Tribunais de Justiça dos Estados. 

No fim das contas, parece que o Governo Federal não fez 
o que a própria lei propõe: estudar o impacto regulatório. Ti-
vesse feito, entenderia que a MP 881, sozinha, pode não trazer 
vantagens significativas para a economia. 

Na verdade, será preciso uma significativa mudança na cul-
tura de gestão pública da União, dos Estado e do Município, 
acostumados a intervir no setor privado. 

No dia 6 de agosto, 
enquanto era fe-
riado em Batatais 

em comemoração ao padro-
eiro da cidade, Senhor Bom 
Jesus da Cana Verde, um 
grupo de 44 pessoas seguiu 
para São Paulo para partici-
par de uma importante fei-

ra, a Mega Artesanal. A ACE 
Batatais, em parceria com 
o Sebrae Franca, promoveu 
a missão empresarial para 
a maior e mais importante 
feira de arte e artesanato da 
América Latina, realizada na 
capital paulista entre os dias 
2 e 7 de agosto.

“O ônibus, sub-
sidiado em parte 
pelo Sebrae, saiu 
de frente à sede 
da ACE por volta 
das 6h30, levando 
profissionais e em-
presários do setor 
de artesanato para 
a Mega Artesanal, 
que é uma feira 
muito completa e 
oferece infinitas 
oportunidades para 
quem gosta e faz 

ACE Batatais e Sebrae levam 44 
pessoas à Feira Mega Artesanal

arte e artesanato. O evento 
contou com muitos exposi-
tores, cursos, produtos, lan-
çamentos, matérias primas, 
premiações, encontros, 
negócios e muito mais. São 
mais de 340 expositores”, 
ressaltou o gerente.

A Mega Artesanal é a 

maior feira de produtos e 
técnicas de artes manuais e 
artesanato da América Lati-
na e única do setor que co-
bre toda a cadeia, inclusive 
confeitaria e festa, corte e 
costura, reunindo indústria, 
comércio, ateliês e artesãos. 
A feira começou em 2003, 
como Artesanal, e passou a 
Mega Artesanal em 2006. 
Desde então, já recebeu 
mais de 1,5 milhão de visi-
tantes.

Acompanhe as ações da 
ACE Batatais pelo Jornal Em-
preenda, pelas redes sociais 
e no e-mail marketing, são 
várias missões empresariais o 
ano todo, além de cursos, ofi-
cinas, palestras, campanhas 
e muito mais. Ligue no (16) 
3761.3700 e fale com um de 
nossos representantes.

Liberdade econômica. 
Será mesmo?

Dr Alexandre dos Santos Toledo
Diretor de Assuntos 

Jurídicos da ACE Batatais

É importantíssimo que o Governo 
Federal dê sequência na desburocra-
tização proposta pela MP 881. Parar o 
processo agora, pode significar torná-
-la letra morta, ou, pior que isso, en-
sejar a judicialização contra o Estado 
para efetivar o que foi previsto nela.  
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Espaço da Mulher Empresária

Espaço Mulher Empresária - Com quantos anos a senhora co-
meçou a trabalhar e qual foi o seu primeiro emprego?

Isilda de Oliveira Santos – Comecei a trabalhar ainda bem 
jovem. Após terminar a Faculdade de Fisioterapia, fui contratada 
pela Santa Casa de Franca, onde exerci minha profissão por alguns 
anos. Anos depois, junto com o meu marido, realizamos um so-
nho, o de montar um negócio próprio.

EME - Ao longo de sua carreira profissional quais funções de-
sempenhou?

Isilda Santos – Sempre fui muito dedicada aos estudos e não 
passei por muitos empregos. Então minha carreira profissional 
foi focada na minha formação como Fisioterapeuta e atualmente 
como empresária.

EME - Como a senhora descobriu que poderia atuar como 
empresária?

Isilda Santos – Foi de forma muito natural, sempre gostei da 
área comercial e de entretenimento. Quando criamos a nossa em-
presa e percebi meu potencial em fazer a diferença, de criar novas 
oportunidades de emprego, de lazer para as pessoas, buscando a 
realização profissional e pessoal.

EME - Quais as suas responsabilidades na Meraki Esfiharia?
Isilda Santos – Tenho várias responsabilidades na empresa, 

procuro atuar em todas as áreas que necessitar de atenção, mas 
minha principal responsabilidade na Meraki é o gerenciamento 
Financeiro.

EME - Trabalhar com a sua família facilita a sua rotina?
Isilda Santos – Sim, isto é saudável. O Bom de ter um negócio 

próprio e estar sempre junto da família, trabalhando em harmo-
nia.

EME - Quais as suas maiores dificuldades no dia-a-dia?
Isilda Santos - Não chamaria de dificuldades, apenas desafios 

para superação e crescimento constante. 

EME - O setor de alimentação é complexo? Como é trabalhar 
como choperia, petiscaria e esfiharia, com shows musicais e ain-
da oferecer o serviço de delivery?

Isilda Santos - Todo processo exige dedicação, aprendizado, 
estudo de campo e reciclagem profissional. Na Meraki não é dife-
rente, exigimos muito de nós e de nossa equipe, tudo para ofere-
cermos o máximo em qualidade e serviço.

Nesta edição do Espa-
ço Mulher Empre-
sária, a convidada 

especial é a empresária Isilda 
de Oliveira Santos, que junto 
de seu marido, Agnaldo José 
Marques, comanda a famosa 
Meraki Esfiharia e Choperia. A 
nossa homenageada é forma-
da em Fisioterapia, atividade 
que se dedicou por anos, isso 
antes de ser empresária de 
sucesso, responsável por uma 
das áreas mais importantes de 
um negócio, o gerenciamento 
financeiro. Com muito traba-
lho e dedicação, Isilda e Ag-
naldo vêm tornando a Meraki 
Esfiharia e Choperia um ponto 
de encontro entre famílias e 
amigos de Batatais e região. 
Confira:

EME - A senhora contribuiu na formação do cardápio da Me-
raki Esfiharia?

Isilda Santos - Sim, eu e meu marido estamos constantemente 
buscando novidades para incluir no nosso cardápio.

EME - Há quantos anos a Meraki Esfiharia está em atividade?
Isilda Santos – A Meraki Esfiharia está em atividade há quase 

dois anos.

EM - Em sua opinião o que é preciso para trabalhar na área de 
alimentação e entretenimento?

Isilda Santos – Acredito que seja a soma de algumas atitudes 
positivas, como empenho, criatividade, empoderamento e supe-
ração. Acreditar no negócio, trabalhar com afinco para que ele se 
desenvolva e cresça e ter um bom controle financeiro.

EM - Como a senhora concilia o gerenciamento, administra-
ção da empresa e atenção à família?

Isilda Santos – Sendo uma empresa de cunho familiar, nós divi-
dimos todas as tarefas e ocupações, não sobrecarregando nossos 
momentos de lazer.

EM - Já que o assunto é alimentação, qual o seu prato predileto?
Isilda Santos – Aprecio muito Frutos do Mar e Carpaccio.

EM - Como a senhora prefere passar os seus momentos de 
descanso e lazer?

Isilda Santos - Fazendo algumas viagens, lendo bons livros, e 
nunca perdendo a oportunidade de me aperfeiçoar a cada dia.

EM - Qual a sua dica para as mulheres que estão começando 
uma nova empresa?

Isilda Santos – Sempre acreditar e perseverar. Para que a em-
presa dê certo é preciso muito trabalho e foco. Ter produtos de qua-
lidade e um ótimo atendimento ao cliente, superar as expectativas.
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Entrevista – Armazém da Piscina

Entrevista – Chaveiro Ágape

Por Ricardo Dias de Oliveira
empresário

de piscinas em alvenaria, de vinil ou fi-
bra, Aquecedores Solares para residên-

o tratamento químico, pois também 
trabalhamos com sachês de dose úni-
ca para tratamento de piscina e SPAs 
de pequeno porte.

EM - Além de produtos para tra-
tamento da água, a empresa tam-
bém oferece uma linha de aquecedo-
res de piscina e sistemas de energia 
solar fotovoltaica?

Armazém da Piscina – Sim, além 
de ser uma loja completa em produtos 
químicos para piscinas somos especia-
lizados em aquecimento solar para pis-
cinas e energia solar fotovoltaica

EM - Qual o custo benefício de 
um aquecedor para piscina?

Armazém da Piscina - Um dos be-
nefícios de ter uma piscina aquecida 
é poder fazer a utilização da mesma 
até 10 meses no ano. O aquecimento 
solar, além do conforto de se ter uma 
piscina quentinha, ainda proporciona 
uma economia por não utilizar ne-
nhum tipo de resistência, que conso-
me muita energia elétrica.

EM - Como funciona o sistema de 
energia solar fotovoltaica? Quanto 
se pode economizar em energia elé-
trica com esse equipamento?

Armazém da Piscina - O sistema 
fotovoltaico é baseado na utilização 

de painéis fotossensíveis que são ca-
pazes de transformar a energia dos 
raios do sol em corrente elétrica (cor-
rente contínua). A potência gerada é 
enviada para o inversor que é o equi-
pamento responsável pela conversão 
da energia para os padrões da rede da 
concessionária (corrente alternada). 
Posteriormente, a energia é injeta-
da na rede elétrica da residência e já 
poderá ser utilizada pelo consumidor. 
Toda a energia excedente, que não for 
utilizada imediatamente pelos equi-
pamentos da residência, será trans-
ferida para a rede da concessionária. 
Esta energia excedente, que sai do 
local da instalação passa pelo relógio 
medidor de energia. Esta parcela de 
energia se transforma em créditos. 
Assim, o usuário poderá utilizar nos 
períodos em que o sistema não está 
gerando energia, a noite, por exem-
plo. Pode-se utilizar também quando 
o consumo de energia é maior do que 
a geração. Neste último caso, o siste-
ma solar fornece parte da energia e a 
concessionária fornece o restante da 
energia que está sendo consumida. 
Pode se economizar até 95% da conta 
de energia.

EM - A empresa comercializa e 
instala esses equipamentos?

Armazém da Piscina – Sim, o Ar-

Jornal Empreenda - Quando e 
como surgiu a empresa Armazém da 
Piscina?

Armazém da Piscina – A empresa 
Armazém da Piscina foi inaugurada 
recentemente em Batatais, precisa-
mente no dia 30 de março deste ano, 
porém os proprietários já trabalham 
neste segmento de mercado há anos 
e possuem muita experiência, com 
vários clientes na cidade, inclusive na 
região.

EM - Quem são os proprietários? 
A empresa possui colaboradores ou 
parceiros?

Armazém da Piscina – Os proprie-
tários são Ricardo Dias de Oliveira e 
Edson Luiz Pavanelli. Temos uma cola-
boradora, Simara Piovani.

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

Armazém da Piscina - Construção 

cia e piscinas, venda e 
instalação de sistema 
de energia fotovoltaica, 
produtos químicos para 
tratamento de piscinas, 
para limpeza residen-
cial e limpeza automo-
tiva.

EM - É comum as 
pessoas que possuem 
piscinas em suas casas 
não tratarem a água 
durante as estações 
de clima frio?

Armazém da Pis-
cina - Sim é comum 
pela falta de utilização, 
mas não é correto, pois 
existe o risco de proli-

feração fungos, bactérias e de insetos 
indesejáveis, como por exemplo o ae-
des aegypti, e outros. Também para 
a manutenção da própria piscina, 
que para não sofrer danos e ação do 
tempo deve ser mantida sempre com 
água limpa e tratada. Com o nosso sis-
tema de aquecimento, a piscina pode 
ser utilizada o ano todo, mesmo nos 
dias mais frios.

EM - Qual a importância de man-
ter a piscina sempre bem cuidada?

Armazém da Piscina - Toda Pis-
cina tem que ter equilíbrio químico 
para evitar proliferação de bactérias 
e fungos e proliferação de mosquitos 
transmissores.

EM - A partir de quantos litros 
compensa fazer o tratamento da 
água em piscinas?

Armazém da Piscina - Todos os 
tamanhos de piscinas já são viáveis 

mazém da Piscina comercializa os 
equipamentos de energia fotovoltai-
co e aquecedores solar e possui os 
melhores profissionais para fazer as 
instalações.

EM - Qual o produto ou serviços 
mais procurado pelos seus clientes?

Armazém da Piscina - Atualmente 
o sistema fotovoltaico está sendo o 
mais procurado.

EM - Quais as opções de paga-
mento o cliente tem à disposição?

Armazém da Piscina - Aceitamos 
cheque, cartão de crédito e débito e 
também no boleto bancário.

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

Armazém da Piscina - Trabalha-
mos de segunda à sexta-feira, das 8h 
ás 18h e aos sábados das 8h às 15h. 
O Armazém da Piscina está localiza-
do à Rua Coronel Joaquim Alves, n.º 
260, box 11, no Complexo São Paulo, 
ao lado do terraço restaurante. Os te-
lefones para contato são (16) 99277-
8341 (whats) e (16) 3661-0012. O e-
-mail armazemdapiscina@gmail.com 
– Facebook Armazémdapiscina – Ins-
tagram @armazemdapiscina .

Por Claudeir Alves e Yara Matos - 
empresários

cada dia mais e vendo o quanto pode-
ríamos contribuir com nossos clientes 
com um atendimento diferenciado e 
especializado. Com o passar do tem-
po, fomos aprendendo a fazer a dife-
rença não só com o serviço, mas tam-
bém com a humanização em nossos 
serviços de chaveiro.

EM - Quem são os proprietários? 
A empresa possui colaboradores ou 
parceiros?

Chaveiro Ágape - Hoje a empresa 
é familiar, os proprietários são Clau-
deir Alves e Yara Matos, trabalha com 
a gente o nosso filho Vinicius, de 19 
anos. Estamos com parceira com a 
DMF Afiações Profissional, uma parce-
ria que veio para trazer mais eventos e 
benefícios aos clientes, proporcionan-
do muito mais comodidade e satisfa-
ção a todos que usam nossos serviços.

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

Chaveiro Ágape - Somos especializa-
dos em veículos codificados e também 
simples. Atendemos serviços residên-
cias de forma geral, tanto cópias, como 
instalação de fechaduras e aberturas. 
Conserto de tambor de veículos, partida 
e portas. Abertura de cofres, residências, 
veículos nacionais e importados.

EM - A empresa Ágape possui to-
dos os modelos de chaves para veícu-
los e residências?

Chaveiro Ágape - Sim temos todos 
os modelos de chaves veiculares e re-
sidenciais. 

EM - Além de cópias de chaves, 
o Chaveiro Ágape também oferece 
fechaduras de segurança tetra para 
residências?

Chaveiro Ágape - Sim, temos có-
pias de Tetra e instalação das fecha-
duras para residências e comércios. 
Vamos trazer algumas outras novida-
des em segurança em breve também. 

EM - O Chaveiro Ágape também 
trabalha com chaves codificadas 
para veículos?

Chaveiro Ágape - Sim, somos es-
pecializados em veículos codificados.

EM - É possível fazer chave cani-
vete para modelos de automóveis 
mais antigos?

Chaveiro Ágape - Sim, esse é um 
diferencial nosso, fazemos chave ca-
nivete para veículos antigos também, 
com ou sem alarme instalado no ve-
ículo e isso tem agradado muito os 
proprietários que gostam de algo di-
ferenciado em seu carro, com uma 
chave moderna, elegante e sutil.

EM - O Ágape atende a todos os 
modelos e marcas de veículos auto-
motores?

Chaveiro Ágape – Atendemos cer-
ca de 90% dos veículos sim, porém não 
é possível listar quais não fazemos, 
depende de ano, painel, senha, mon-
tadora. A liberação nas máquinas de 
programação é feita constantemente. 

EM - Qual a importância de sem-
pre ter uma chave reserva?

Chaveiro Ágape - A chave reserva 
é de grande importância, pois pode 
ajudar em casos como crianças tran-
cadas dentro do carro, animais de es-
timação. Ajuda muito também na eco-
nomia, fazer outra chave pelo tambor, 
envolve muito mais tempo e mão de 
obra. Estando fora de sua cidade, en-
volve valores abusivos, por saber que 
aquele cliente não vai mais voltar e 
precisa da urgência no atendimento. 
Com a reserva você consegue se loco-
mover normalmente com seu veículo 
e procurar um profissional de confian-
ça para fazer a outra novamente. 

EM - A empresa oferece o serviço 
de socorro em horários diferencia-
dos, ou seja, fora do expediente co-
mercial?

Chaveiro Ágape - Sim, Ágape ofere-
ce atendimento de socorro em horários 
fora do expediente comercial, pois inci-
dentes não tem hora para acontecer e 
estamos sempre prontos para atender 
quando há necessidade urgente.

Jornal Empreenda - Quando e 
como surgiu a empresa Chaveiro 
Ágape?

Chaveiro Ágape - O Chaveiro Ága-
pe surgiu na cidade de Campinas em 
2007. A empresa começou apenas 
com a Oficina Móvel e foi crescendo. 
O intuito no início era para ter uma 
renda melhor para a família. Porém, 
com o passar dos anos, fomos nos 
apaixonando pelo ramo, aprendendo 

EM - Qual o produto ou serviços é 
mais procurado pelos seus clientes?

Chaveiro Ágape – Sem dúvida, 
são os serviços e chaves para veícu-
los codificados. A demanda é bem 
maior.

EM - Quais as opções de paga-
mento o cliente tem à disposição?

Chaveiro Ágape - Parcelamos nos 
cartões valores acima de R$ 100. Va-
lores abaixo podem ser feitos no cré-
dito direto. 

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

Chaveiro Ágape - Segunda à sex-
ta feira, das 8h às 18h, aos sábado 
das 8h ás 13h. Os telefones de con-
tato são: 16-3761-6759 e o celular 
16-9-8819-6751(Whats). Facebook:  
Chaveiro Ágape Batatais. Instagram: 
chaveiro.agape. Email: chaveiroaga-
pebatatais@gmail.com .
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Segundo dados do De-
partamento Nacional 
de Trânsito (Dena-

tran), o município de Batatais 
registrou até o mês de junho 
deste ano 42.209 veículos. No 
ano de 2019 foi emplacado 843 
veículos novos, uma média de 

281 veículos por mês.
As estatí sti cas do Denatran 

apontam que existem 11 veícu-
los com ano de fabricação até 
1950, o total de 4.056 veículos 
com ano de fabricação de 1951 
a 1980, cerca de 12.422 veícu-
los com ano de fabricação entre 

1980 e 2000 e 13.755 veículos 
com ano de fabricação entre 
2001 a 2010. O município pos-
sui 11.318 veículos com ano de 
fabricação de 2011 a 2018 e 
283 veículos com ano de fabri-
cação em 2019.

Do total de veículos existen-
tes no município, 19.111 são a 
gasolina, 13.958 são álcool/
gasolina, 4.027 álcool, 3.239 a 
diesel e 1.874 de outros com-
bustí veis como elétrico, gás na-
tural ou sem informações. As 
cores preferidas pelos proprie-
tários são a branca com 8.888 
veículos, a preta com 7.871 veí-
culos, a prata com 7.849 veícu-
los, a cinza com 4.834 veículos 

Batatais tem mais de 42 mil veículos

Inadimplência em 
sete meses atinge R$ 448 mil

No ano de 2019 o mês 
de julho foi o que 
apresentou o me-

lhor resultado no saldo da ba-
lança comercial de Batatais, foi 
exportado US$ 7,16 milhões e 
importado US$ 420 mil, re-
sultando em um saldo de US$ 
6,74 milhões. 

No acumulado dos sete pri-
meiros meses de 2019 as ex-
portações foram de US$ 33,96 
milhões, as importações US$ 
1,61 e o saldo de US$ 32,35 mi-
lhões. No mesmo período de 
2018 as exportações foram de 
US$ 44,38 milhões, as impor-
tações de US$ 1,32 e o saldo 
da balança comercial ati ngiu 
US$ 43,01 milhões.

O principal produto expor-
tado é o açúcar que representa 
95% das exportações com um 
valor de US$ 32,19 milhões, 
em seguida vem as maquinas 
agrícolas com 3,71% e um va-
lor de US$ 3,43 milhões. 

Os principais países que 
compraram os produtos de 
Batatais nos sete primeiros 

meses de 2019 fo-
ram, Bangladesh 
que importou US$ 
8,03 milhões re-
presentando 24% 
das exportações, 
em segundo lu-
gar esta a China 
com US$ 5,36 mi-
lhões, em terceiro 
a Nigéria com US$ 
3,95 milhões, em 
quarto a Arábia 
Saudita com US$ 
3,11 milhões e em 
quinto a Argélia 
com US$ 2,63 mi-
lhões.

Saldo da balança comercial de julho é 
de US$ 6,74 milhões

esta classifi cado em 116º no 
ranking do estado e 444º do 
Brasil. Nas importações o mu-
nicípio está em 192º do ranking 
do estado, em 799º do ranking 

BALANÇA COMERCIAL DE BATATAIS - 2019
2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total
Exportações 6,25 4,92 2,89 3,47 4,72 4,55 7,16 33,96
Importações 0,20 0,38 0,18 0,24 0,07 0,12 0,42 1,61
Saldo 6,05 4,54 2,71 3,23 4,65 4,43 6,74 32,35

e a vermelha com 3.866 veícu-
los. Existem ainda 18 veículos 
na cor rosa, 165 na cor roxa e 
13 na cor fantasia.

Segundo dados do Portal 
da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Batatais, de janei-
ro a julho deste ano, o municí-
pio arrecadou R$ 9.016.237,53 
de IPVA uma média de R$ 
1.288.033,93 mensal. Observa-
-se também que nos meses de 
janeiro e fevereiro foi arreca-
dado R$ 6.326.684,22 e a mé-
dia mensal de arrecadação nos 
meses de maio a julho é de R$ 
351.035,16. A Prefeitura esti ma 
arrecadar até o fi nal de 2019 o 
total de R$ 13.000.000,00.

As estatí sti cas de re-
gistros de clientes 
inadimplentes da 

Boa Vista SCPC registraram 
nos sete primeiros meses des-
te ano, na cidade de Batatais, 
cerca de 874 ocorrências de 
582 clientes que possuem uma 
divida de R$ 447.939,45. Os 
dados apontam que 463 clien-
tes possuem um registro, 102 
clientes com dois a cinco regis-
tros e 17 clientes com mais de 
cinco ocorrências, dando uma 
média de 1,52 ocorrências por 
cliente.

Os dados cadastrais apon-
tam que 523 são solteiros 
e 59 casados, sendo 430 do 
sexo masculino e 152 do sexo 
feminino. As faixas etárias 

que mais apresentam clientes 
inadimplentes é a de 30 a 40 
anos, com 152 clientes e 221 
ocorrências, sendo 100 clientes 
do sexo masculino e 52 do sexo 
feminino. Em seguida vem os 
clientes com mais de 50 anos 

que totalizam 127 clientes e 
158 ocorrências, sendo 94 do 
sexo masculino e 33 do sexo 
feminino.

As ocorrências por data de 
entrada possui 784 com até 1 
ano de inadimplência, totalizan-

do R$ 398.149,29 em seguida 
vem as ocorrências de até dois 
anos que totalizam 73 com 
uma divida de R$ 38.424,96. 
Existe 492 ocorrências com di-
vidas de até R$ 500 totalizando 
R$ 108.288,97 e 143 ocorrên-
cias com dividas de até R$ 100 
que totalizam R$ 12.195,40. 
As dividas acima de R$ 1.000 
apresentam 210 ocorrências e 
totalizam R$ 326.477,62.

No mesmo período do ano 
passado foram registradas 
1190 ocorrências de 594 clien-
tes, uma média de 2,003 ocor-
rências por cliente. Havia 351 
clientes inadimplentes do sexo 
masculino e 243 do sexo femi-
nino, sendo 558 solteiros e 36 
casados.

As exportações de Batatais 
são efetuadas por 11 empre-
sas e representam 0,1% das 
exportações do Estado de São 
Paulo, sendo que o município 

do Brasil e possui 11 empresas 
importadoras. Os principais 
países que as empresas de Ba-
tatais importam são a Argenti -
na e a China.
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O XXVI Festival Gastronômico e Cultural de 
San Gennaro será realizado de 6 à 8 e de 
13 à 15 de setembro. Um grande evento 

que acontece há 27 anos e está inserido nos calendá-
rios turísticos do Município e do Estado de São Paulo, 
apresentando a cultura italiana, com pratos típicos e 
muita música. Entre as preferências estão o nhoque, 
o f ilé à parmegiana, o spaghette, a lasagna, o frango 
com polenta e muito mais. Confira a programação de 
todos os eventos da 28º Edição da Festa Di San Genna-
ro de Batatais!

Os trabalhadores 
com conta pou-
pança na Caixa 

Econômica Federal que não 
quiserem o crédito automá-
tico do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
já podem solicitar o cancela-
mento pela internet. O prazo 
para pedir o cancelamento vai 
até 30 de abril de 2020.

A solicitação do trabalha-
dor para cancelar o crédito 
automático em conta pou-
pança está disponível no site 
desde a última segunda-feira 
(5/8), e nos demais canais de 
atendimento, a partir de 12 
de agosto de 2019.

No site, o trabalhador 
pode visualizar o valor a rece-
ber, a data do saque e quais 
canais de atendimento estão 
disponíveis. A Caixa também 
criou uma central de atendi-
mento com número 0800 724 
2019.

As informações constam 
de circular da Caixa publicada 
na edição de quinta-feira (8/8) 
do Diário Oficial da União.

De acordo com a circu-
lar, a Caixa terá até 60 dias 
para processar o pedido de 
cancelamento. O estorno do 
crédito automático poderá 

Dia 06/09 - Sexta-Feira
20h Abertura oficial do 28º Festival Gastronômico e Cultural Di 
San Gennaro
21h Show c/ Tempero da Coisa
22h Show c/ Brazil 2000 Banda Show

Dia 07/09 - Sábado
12h Show c/ Sandro Dhiacanga
13h Show c/ Raiz Samba 6
20h Show c/ Paulinho Mello & Giba do Pandeiro
22h Show c/ Demônios da Garoa
Dia 08/09 - Domingo

Confraternização de Motociclistas
12h Show c/ Banda Troca Raul
13h Show c/ Retro Rockers 80
21h Show c/ Banda Tunel do Tempo

Dia 13/09 - Sexta-Feira
19h Missa realizada em Italiano com Cantos Gregorianos
21h Show c/ Ex-culápio
22h Show c/ Samba de Gaveta

Dia 14/09 - Sábado
12h Show c/ Barulhinho Bom
21h Show c/ Banda Viva Itália

Dia 15/09 - Domingo
Exposição de Antigomobilismo
12h Show c/ Coral São José
13h Show c/ Sussu & Cia do Rock Paulista
21h Show c/ Grupo Cuore D’Itália Música
Mais informações e/ou reserva de mesas pelo 16 99254.4829.

Em setembro tem o XXVIII 
Festival Gastronômico e Cultural 

Di San Gennaro
ser realizado caso os valores 
depositados, provenientes da 
conta vinculada do FGTS, não 
tenham sido sacados da conta 
poupança.

A Caixa Econômica Fe-
deral inicia, em setembro, o 
pagamento de até R$ 500 por 
conta do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 
Os repasses serão feitos até 
31 de março de 2020, confor-
me a data de nascimento dos 
beneficiários.

O valor será depositado 
automaticamente em conta 
poupança, no dia 13 de se-
tembro, para pessoas nas-
cidas em janeiro, fevereiro, 
março e abril, que têm conta 
poupança na Caixa.

Aqueles com data de ani-
versário em maio, junho, julho 
e agosto, recebem a partir do 
dia 27 de setembro de 2019. 
Para trabalhadores nascidos 
em setembro, outubro, no-
vembro e dezembro, o paga-
mento será feito a partir do 
dia 9 de outubrode 2019.

De acordo com a Caixa, o 
crédito automático só será re-
alizado para quem abriu conta 
poupança até o dia 24 de ju-
lho de 2019.

Fonte: Diário do Comércio

Com a aprovação da 
nova lei do Cadas-
tro Positivo – que 

torna automática a inclusão 
de consumidores e empresas 
neste banco de dados, e a sua 
regulamentação no início de 
julho – o mercado de crédito 
brasileiro vive um novo mo-
mento, que pode também ser 
considerado um marco nas re-
lações de consumo. Com este 
feito, há grande expectativa 
sobre as novas soluções de 
análise de crédito e o quanto 
os dados positivos ajudarão a 
reduzir a assimetria de infor-
mação, ou seja, melhor discri-
minar o bom do mau pagador.

A Boa Vista já está utili-
zando toda a sua inteligência 
analítica por meio de modelos 
de machine learning e de inte-
ligência artificial para extrair 
o máximo de valor das infor-
mações positivas de consumi-
dores e empresas. Para se ter 
uma ideia, com a nova lei em 
vigor, estima-se que cerca de 
120 milhões de consumido-
res passam a fazer parte do 
Cadastro Positivo, dos quais 
aproximadamente 22 milhões 
estão agora sendo inseridos 
no mercado de crédito, o que 
demonstra o grande potencial 
para novos negócios.

Segundo Alexandre Xavier, 
Diretor de Produtos da Boa 
Vista, os dados do Cadastro 
Positivo podem aumentar as 
vendas se usados de forma 
inteligente. “Diante do cená-
rio atual, com maior acesso 
do consumidor ao crédito, o 
credor que souber identificar 
melhor os pagadores dos não 
pagadores, venderá mais e 
melhor”, justifica o executivo. 

Uma das soluções com es-
sas características é o Acerta 
Completo Positivo, desen-
volvido pela Boa Vista e já à 
disposição do mercado. Com 
esse produto é possível che-
car as informações analíticas 
como score (nota de crédito), 
comprometimento financeiro, 
pontualidade de pagamento e 
renda estimada.

“Esse tipo de solução ajuda 
o empresário a conhecer e pre-
ver o comportamento do con-
sumidor, tendo menos riscos 
na hora de tomar uma decisão 
de venda. E tudo isso é possível 
porque a Boa Vista possui uma 
das maiores bases de comporta-
mento de crédito e tem capaci-
dade analítica para transformar 
todos esses dados em instru-
mentos de decisão, de forma 
clara e objetiva”, completa Xa-
vier. Fonte: Boa Vista SCPC

Crédito automático do 
FGTS já pode ser cancelado

Informações do Cadastro 
Positivo já enriquecem soluções 
que auxiliam o empresário na 

tomada de decisão
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Caça Palavras

Programação Cultural - Setembro de 2019

Entramos 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 próximo dia 23, segunda-feira, às 4h50. Para comemorar a chegada das mais 

lindas flores e dos perfumes mais doces da natureza, selecionamos algumas espécies para vocês 
encontrarem neste divertido Caça Palavras. Aproveite também e procure a flor secreta “Tulipa”, 
isso mesmo, o nome desta flor é igual a aquela parte da asinha de frango que muitas pessoas 
apreciam fritinha ou assada na churrasqueira. Boa diversão:

FABIANO CAMBOTA  Up Comedy nacional.
Com o show solo de humor “Viver Enve-

lhece”, Fabiano Cambota diverte a plateia 
com casos reais que vivenciou ao longo dos 
seus 41 anos. Desde a convivência com seu 
pai “grosso”, até histórias vividas a partir da 
sua mudança pra São Paulo.

O espetáculo conta, ainda, com músicas 
de sua autoria, gravadas pela banda Pedra 
Letícia. O espetáculo, é garantia de mais de 
uma hora de risadas ininterruptas e imedia-
ta identificação do público, sejam jovens, 
adultos, casais, ou mesmo as “véia” com as 
quais ele tanto brinca – e diz ser idolatrado 
por elas.

SERVIÇO
Quando: domingo, 01 de setembro, às 20h
Onde: Teatro Municipal Fausto Bellini Dega-
ni
Capacidade: 509 pessoas
Ingressos: R$30,00 (antecipado e meia) 
R$60,00 (inteira)
Classificação: livre

DESFILE DE 7 DE SETEMBRO
A Prefeitura de Batatais convida toda a 

população para participar da Comemoração 

Cívica referente a Independência do Brasil. 
O evento será realizado no dia 7 de setem-
bro, no período da manhã, na Avenida Nove 
de Julho, com início previsto para as 8 horas.

Na oportunidade será realizado um des-
file com o objetivo de valorizar o país, bem 
como destacar a importância dos valores 
cívicos para a promoção de uma sociedade 
melhor.

Estarão participando todas as escolas 
municipais, a Escola Estadual Geraldo Tris-
tão de Lima, o Campinho da Paz, Eurípedes 
Barsanulfo, ABE, Escola Bíblica, APAE, Secre-
taria Municipal de Esporte, Programa Jovem 
Agricultor do Futuro (SENAR), além da Polí-
cia Militar, Bombeiros Civis, Escoteiros e Tiro 
de Guerra. Todos estão convidados para 

Sabugosa, Saci, Dr Caramujo e, claro, a Cuca!
Os personagens clássicos de Monteiro 

Lobato vão invadir Batatais em um espetá-
culo para toda a família

SERVIÇO
Quando: domingo, 22 de setembro, às 16h
Onde: Teatro Municipal Fausto Bellini Dega-
ni
Capacidade: 509 pessoas
Ingressos: R$20,00 (antecipado e meia) 
R$40,00 (inteira)
Classificação: livre

A comédia stand up de Fabiano Cambota 
“Viver Envelhece” passa pelo Teatro Muni-
cipal Fausto Bellini Degani no dia 01 de se-
tembro (domingo) às 20 horas.

Conhecido por ser a mais de uma déca-
da o vocalista da banda Pedra Letícia com 
vários sucessos, como “como que ocê pode 
abandona eu”, além de sua atuação no 
“Programa do Porchat”, o comediante Fa-
biano Cambota revelou-se nos últimos anos 
um dos grandes artistas do cenário Stand esse ato de cidadania.

SERVIÇO
Quando: sábado, 07 de se-
tembro, às 8h
Onde: Avenida Nove de Julho
Classificação: livre

FESTIVAL GASTRONOMICO
 E CULTURAL DE SAN 

GENNARO
A Realização da 28ª edi-

ção do “FESTIVAL GASTRO-
NÔMICO E CULTURAL DI SAN 
GENNARO DE BATATAIS” tem 
como objetivos: o de resga-
tar, despertar e manter vivo 
o interesse público para a 
cultura do imigrante italiano 
e suas tradições; Em desen-
volver a consciência social 
da população promovendo o 
voluntariado e fomentando 
sua participação em ações fi-
lantrópicas.

SERVIÇO
Quando: De 06 a 08 e de 13 a 
15 de setembro
Onde: Praça do Santuário
Ingressos: entrada franca
Classificação: livre

SÍTIO DO PICAPAU 
AMARELO, O MUSICAL.
O público vai se divertir e 

se encantar com Emília, Nari-
zinho, Dona Benta, Tia Nas-
tácia, Rabicó, Visconde de 
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Anuncie sua empresa no 

 e garanta bons negócios


