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Palavra do Presidente

O empreendedorismo e o sucesso

N

esta edição comemorativa da Revista Empreenda, foi destacado vários temas relacionados ao empreendedorismo, que é a essência vital do empresário. Nada,
guardadas as devidas exceções, acontece do dia para noite. A maioria das grandes
empresas que se destacam no cenário do nosso município nasceu pequena, do sonho de
uma pessoa que acreditou em sua ideia e colocou em prática toda a sua força de vontade
para tornar realidade.
Vemos exemplos de empreendedorismo nas matérias dessa edição da Revista Empreenda, que aquilo que te faz bem, ou que você faz bem, com carinho, com dedicação, pode
se transformar em um negócio rentável e te acompanhar por toda a vida. Disse certa vez
um famoso filósofo: “Escolha um trabalho que você ama e nunca terá que trabalhar um dia
sequer na vida”. Assim vemos pessoas felizes com o que fazem, colhendo o resultado de seus
trabalhos, seja de forma monetária ou de reconhecimento.
Quando se fala em empreendedor de sucesso, nem sempre significa que isso
se traduz no acúmulo de patrimônio, de recursos financeiros, mas sim de referência em uma atividade, de um segmento em que ele se destaca por sua
qualidade de serviço, produtos, de atendimento. Muitas vezes o sucesso
de uma empresa está ligada diretamente ao nome do empreendedor por
uma série de fatores.
O verdadeiro empreendedor de sucesso é feliz com sua atividade,
não se abala pela concorrência, pelo contrário, ajuda outros empresários transmitindo conhecimento, é carismático, companheiro, educado
e humilde, um exemplo para todos e é sempre citado de forma positiva
mesmo quando não está presente, nas conversas sobre negócios entre
empresários.
Ser um empreendedor de sucesso é muito mais do que ter muito recurso financeiro. Temos vários exemplos do contrário. No mundo dos negócios não há espaço para a soberba, para a arrogância. Alguns bons empreendedores, quanto mais sucesso alcançam mais demonstram serem humildades
e querem estar junto, se apegam ainda mais à vida e aproveitam
os frutos.
O mundo dos negócios é feito de contato, de
trocas de cordialidade, de educação refinada.
Quem age de forma contrária a isso caminha para o fracasso. Mesmo que sua ideia
seja a melhor que já surgiu, para ter sucesso é preciso vendê-la, fazer com que
outras pessoas acreditem, que aceitem
e um bom passo para isso é ter bons
relacionamentos. Esse seja talvez um
dos mandamentos do empreendedor
de sucesso.
Aproveito para deixar registrado as minhas sinceras felicitações à
nossa entidade, que neste mês está
completando 41 anos de fundação.
Parabéns ACE Batatais, diretores,
associados e colaboradores.

Quando se fala em
empreendedor de
sucesso, nem sempre
significa que isso se
traduz no acúmulo de
patrimônio, de recursos
financeiros, mas sim de
referência em uma
atividade, de um
segmento em que
ele se destaca por
sua qualidade de
serviço, produtos,
de atendimento.

O
associativismo
e o espírito
empreendedor

O
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associativismo é considerado como um fenômeno de desenvolvimento, partindo do
principio básico de que uma vez unidos com o mesmo objetivo, permite
desenvolver soluções para problemas
comuns, desde que sustentado por
ações criativas, estruturadas e uniformizadas para realizar as transformações que a sociedade exige.
Se unir com o objetivo principal
de fomentar discussões socioeconômicas sobre questões gerais e de
âmbito municipal, por meio de representantes de setores da economia, o
associativismo pode tornar-se um
Estatuto ACB 1933
diferencial competitivo para o desenvolvimento da comunidade.
Neste sentido e considerando que o capital social é um conjunto de recursos provenientes das relações
sociais, a sociedade batataense ao longo dos anos tem se unido em forma de sindicatos, cooperativas,
partidos políticos e associações.
Na busca de ações que possibilitem e promovam o desenvolvimento local, empresários e profissionais
liberais de Batatais, ao longo da historia, encontraram nas práticas associativas, uma forma de gerar capital
social e agregar valor aos produtos e serviços prestados por pequenos, médios e grandes empresários.
O conceito de associações tem marcado a história de nossa cidade, principalmente as associações
comerciais e empresariais. Registra a historia, que em 1933, tendo como alternativa a necessidade de
viabilização das atividades econômicas, um grupo de empresários se organizou e criou a “ACB - Associação
Commercial de Batataes”, instituição de sociedade civil, que teve o papel importante de promover estudos
nos assuntos de interesse do comércio e indústria.
Na época os 117 representantes das firmas e sociedades comerciais, industriais e bancárias, os pequenos proprietários de comércio, diretores e gerentes de sociedades anônimas, corretores e compradores de
café, cereais e gado, e associações de classe, se uniram e elegeram para a diretoria Joaquim Barbosa Júnior,
como presidente, Humberto Caleffi, vice presidente, José Barbosa de Mello, 1º secretário, Wadih Miguel
Acra, 2º secretario, Arturo Scatena, 1º tesoureiro, José Ordine, 2º tesoureiro, e no Conselho Fiscal e SindiAbaixo loja Arthuro Scatena
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Termo de Abertura 1946
cância, Marcelo Girardi, Manoel Batista e Anselmo Testa.
A participação associativa na época trouxe a luz e o espírito de
cooperação, contribuiu para o desenvolvimento econômico no município, tendo fortes influências nas políticas públicas, na política local
e regional. Foram momentos de união em uma das principais crises
econômicas que passou o pais, a década de 30.
Não há registros do período de duração da ACB. Constam nos livros
de atas existentes na ACE Batatais que em outubro de 1946, empresários se uniram, sob o comando de Anselmo Testa, Archimedes Scatena,
Carlos Fugazola, Roberto Aliprandini, Adolfo
Bianco e Moyses Tahan, e criaram a “Associação Comercial e Industrial de Batatais”. Estão
registradas nas atas de reuniões as ações da
diretoria até o período de novembro de 1950.
Em 1978 iniciou-se uma nova etapa do
associativismo empresarial, sob o comando
de José Marcelino Krempel, e o apoio de vários empresários nascia a “ACIB - Associação
Comercial e Industrial de Batatais”, e em 2003,
alterada a denominação para “ACE – Associação
Comercial e Empresarial de Batatais”, permanecendo até a presente data.
Neste período presidiram a ACE Batatais,
José Marcelino Krempel, entre o período de
1978 a 1985, José Anselmo Barcelos, de 1986
a 1997, Sérgio Donizeti Xavier, de 1998 a 2009,
Ennio Cesar Fantacini, de 2010 a 2013, José
Eduardo Latuf Dau, de 2014 a 2017. O atual

presidente Gino Ivair Bellon, assumiu em janeiro de 2018, tendo seu
mandato até dezembro de 2019.
O associativismo empresarial tem sido um marco na história de
Batatais, encabeçada por verdadeiros líderes que buscam identificar as
demandas contemporâneas com visão para um futuro voltado para o
crescimento econômico e social de Batatais. Hoje a ACE Batatais conta
com 650 associados dos diversos segmentos da econômica, contribuindo para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico
municipal e regional.

Reunião Fundação ACIB 1978
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V

amos imaginar um
turista em
Batatais,
ele vai se hospedar em
um dos hotéis, vai abastecer seu veículo num
posto de combustíveis,
vai a um café, a um restaurante, fazer compras
no comércio, curtir um
happy hour. Estância Turística de Batatais, título
premiado que garante
importante recurso para
a manutenção da cidade
e que contribuiu muito
com os cofres da Prefeitura. Na rotina acelerada
do cidadão batataense
comum, pouco se imagina o que isso significa, já
que de concreto no segmento de turismo são as
visitas no Santuário Bom
Jesus da Cana Verde, onde estão as telas do famoso pintor Cândido
Portinari.
De acordo com o secretário municipal de Turismo, Luciano José
Dami de Oliveira, Batatais é privilegiada, pois agrega mais de um potencial turístico. Turismo cultural com o Santuário, sua arquitetura, vitrais de Conrado Sorgenich e as telas de Cândido Portinari. Turismo de
Eventos com festas tradicionais e que atraem público específico. Turismo Ambiental com estruturas como o horto, cachoeira e fazendas que
movimentam visitações constantes, os espaços de educação ambiental
como BATEA e APAE podem ser cada vez mais um nicho atrativo para
escolas da macrorregião. Turismo Esportivo, com estrutura esportiva da
cidade que já se mostrou e se mostra interessante como sede de jogos
universitários.
Porém na prática, o que é possível contabilizar de forma mais certeira são as visitas no Santuário, com foco principal nas tela de Portinari. Segundo apuramos junto ao Padre Pedro Ricardo Bartolomeu,
em excursão programada é de mais ou menos 250 pessoas por mês,
porém, de acordo com um livro de registro de visitas de pessoas que
passam pelo Santuário diariamente, nisso incluí turistas, romeiros, devotos e visitantes, em média são 1.200 pessoas por mês.
Nesse pacote também está o jardim da praça Cônego Joaquim
Alves, que já foi muito mais belo com a originalidade da topia-

Parque Nautico da Cachoeira
da área, além de pesquisas encomendadas pela
do Sul continuam atraindo visitantes pela beleSecretaria e que mostram que esses números
za de seus jardins.
oscilam bastante de acordo com meses do ano,
Já o turismo de eventos provoca a chamada
períodos de evento, calendário escolar e condição
sazonalidade turística, pois atrai determinado púfinanceira do período”, comentou Dami.
blico apenas para aquele curto período e não cheEventos direcionados ao entretenimento
ga a ser muito bem contabilizado, entre eles estão
da própria população batataense têm deo Carnaval de Rua de Batatais, não realizado em
monstrado serem atraentes também para
2019, a Festa do Leite e a Festa di San Gennaro. A
visitantes de outras cidades próximas, como
Secretaria Municipal de Turismo informa não ter
encontros de grupos de carros antigos e cluesse controle de visitantes.
bes de motos durante a Festa di San Gennaro e
“Existem trabalhos realizados pelos cursos
Santuário Bom Jesus da Cana Verde

ria que tornou Batatais famosa e referência nesta arte de poda
de plantas e que hoje inspira maiores cuidados. Os municípios de
Monte Sião no Estado de Minas Gerais e Victor Graeff no Rio Grande

Revista Empreenda 10

Revista Empreenda 11

Festa do Leite
em outras ocasiões, o Bloco Só Mais Um que está
sendo realizado anualmente durante o período
de carnaval, mesmo que não haja desfile de escolas, os festivais musicais e a Festa de Santos Reis.
Dami comenta que eles já funcionam como
atrativos e por isso têm recebido mais atenção da
Secretaria. “São uma maneira de quebrar com o ciclo
sazonal e manter um fluxo mais constante de visitação. Os encontros de carros e motos têm crescido
a cada edição e tem seguidores fieis de dezenas de
cidades. O carnaval de blocos surpreende a cada ano
no número de participantes da região. Temos que fazer esses números serem revertidos cada vez mais em
hospedagem, venda de alimentação, souvenires, etc.”
Com o intuito de atender visitantes e gerar renda para o município, a Prefeitura iniciou uma parceria com o segmento de artesanato para a produção
de souvenires com a identidade do município. “Já
temos canecas, bordados, buttons, miniaturas em
3D, chaveiros, camisetas, etc; com imagens icônicas
da cidade. Mas existe potencial para mais, inclusive
utilizando insumos da nossa indústria de metal, fundições, têxtil, etc. Temos potencial para transformar
os resíduos desses setores em artigos para os turistas agregando valor e gerando renda. A Secretaria de
Cultura e Turismo está estabelecendo cada vez mais
diálogos nesse sentido e está de portas abertas a todos que queiram propor projetos para melhorar ainda
mais nossa Estância”, concluiu Luciano.
Outros atrativos apresentam menor potencial,
mas devem ser considerados, como os jogos do Batatais Futebol Clube, Parque Náutico e Lago Artificial, que segundo o diretor municipal de Turismo,
Fernando Jordão, será mais atraente para o público
após a entrega dos quiosques comerciais.

Santos Reis

Festival Gastronômico di San Gennaro

Exposição de Carros Antigos
Carnaval Bloco Só Mais Um
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DEVOÇÃO AO SENHOR
BOM JESUS DA CANA VERDE

H

á registros de moradores, portugueses, no caminho denominado dos Batatais desde o século
XVI e, consequentemente, a devoção ao Senhor
Bom Jesus da Cana Verde acompanhou esses
moradores, pois é uma devoção de origem portuguesa que
veio para o Brasil com os colonizadores. Tanto o povo português quanto o povo brasileiro se reunia e se reúne, ainda e
principalmente hoje, em torno do Bom Jesus para sua louvação e ação de graças, recorrendo a ele em todas as necessidades, especialmente por ocasião das catástrofes públicas, como
incêndios, epidemias ou pestes, tempestades e inundações.
O título Bom Jesus da Cana Verde faz referência ao primeiro passo da Via-Sacra e foi retirado do Evangelho de São
Mateus cap. 27, vers. 27 a 29: “Então os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a
companhia. Tiraram-lhe a roupa, envolveram-no num manto escarlate, trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e um
caniço na mão direita. Depois, zombando, ajoelhavam-se diante dele e
diziam: Salve, rei dos judeus!”

No ano de 1810 os moradores da localidade, denominada “Paragem dos Batatais”, fizeram um abaixo assinado pedindo ao príncipe
regente, Dom João VI, por intermédio do bispo de São Paulo, Dom Matheus de Abreu Pereira, para criar uma paróquia naquela localidade.
Quanto a invocação do padroeiro poderia ficar a do agrado do bispo.
Sendo o Bom Jesus da Cana
Verde o título de devoção
pessoal do bispo, foi esse o
escolhido para a paróquia
dos Batatais.
A escolha do bispo
muito agradou os moradores, pois eram portugueses
e devotos do Bom Jesus. A
senhora Joaquina da Purificação, mulher do senhor
Bernardo José do Nascimento, dono da fazenda Batatais
e principal organizador da
nova paróquia, deixou registrado em seu testamento
a sua predileção pelo Senhor
Bom Jesus da Cana Verde.O
casal foi o doador da primeira
imagem do padroeiro.
Dessa forma nasceu,
cresceu e vive vigorosa, entre
nós, a devoção ao Bom Jesus
da Cana Verde, tanto que,
hoje, já tem um santuário.
Autor:
Padre Pedro Bartolomeu
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O encantador de aves
Jorge Bueno e a arte de criar pássaros especiais

aproveitamos para expor algumas aves de nosso criadouro passando a
efetuar a comercialização de algumas espécies. Em 2016 inauguramos
a loja”, disse o criador.
A Castelo Pet Shop possui vários pássaros raros, entre eles um
mais especial ainda, o “Cabeça de Ameixa”, da família dos psitacídeos,
de origem da Austrália. Tendo como hobby a criação de aves, para Jorge Bueno a maior alegria é poder mostrar as espécies e linhagens que
possui e uma das maneiras é a participação de torneios e exposições
de aves, específicos de beleza e postura. “Já tivemos ótimos resultados
com várias premiações”, ressaltou.
Finalizando, Jorge informou que em Batatais não existe uma associação de criadores de pássaros, mas que está mantendo contato com
alguns criadores amadores e espera para breve criar uma associação
que será afiliada à Confederação Brasileira dos Criadores de Pássaros.

M

Roselas
ais do que um hobby, uma paixão herdada de pai para
filho, criar “pássaros exóticos”, uma arte que exige conhecimento, atenção, paciência e muito zelo, assim é Jorge
Luis Bueno, o encantador de aves da Castelo Pet Shop.
Para contar um pouco dessa curiosa história, viajamos no tempo,
para a década de 70, quando o senhor José Bueno, pai de Jorge Bueno,
morava em uma das residências para funcionários da unidade de menores de Batatais, conhecida como a antiga Febem (Fundação do Bem
Estar do Menor). Zé Bueno, como era mais conhecido, cuidava do viveiro de mudas da instituição, local cercado pela natureza e por pequenos
animais, principalmente por aves de várias espécies. “Como hobby, ele
tinha seus viveiros e me motivava desde criança a cuidar dos animais
e ter os meus próprios pássaros”, contou Jorge.
Depois de algum tempo, Zé Bueno mudou-se com sua família para
a cidade, Jorge foi trabalhar fora e não tinha muito tempo para se dedicar aos pássaros, pedindo para seu pai, já aposentado, para cuidar
dos bichinhos. “Certo dia resolvemos montar um criatório, e aos poucos aumentando o plantel, buscando conhecimentos para melhorar a
linhagem, efetuamos a legalização como criadores, passando a registrar as aves e a comercializá-las. Ser criador para mim é um hobby,
uma paixão, que se tornou um negócio. Tenho minha profissão como
vendedor e técnico de máquinas agrícolas e vi na criação de pássaros
uma oportunidade para sair do estresse do
dia a dia”, ressaltou Jorge Bueno que na
ocasião iniciava a sua ascensão no
mercado de pássaros exóticos.
Em 2002 Jorge Bueno
decidiu ampliar o plantel,
comprou os primeiros
casais de Periquito Australiano e de Periquito
Inglês, depois passou a
criar os Agabornis e novas
raças. Posteriormente passou a fazer a importação de
algumas aves de Portugal,
que são os Red Rumped, que
possuem uma combinação de
cores lindas, as Roselas oriundas da Austrália e Oceania,
os Ring Necks (periquitos de
colar) originários da Índia,
Ásia e África, e assim camiCabeça de Ameixa

gratificante ter um pássaro exótico domesticado em casa. Ele afirma
que é um segmento de pet que não é muito caro, tendo aves a partir
de R$ 50 até R$ 3.000 e com baixo custo de manutenção. É importante
que a pessoa que tenha interesse em possuir uma ave doméstica que
fique atenta a procedência e se é realmente de criatório legalizado, se
a ave tem certificado de saúde e está registrada.
“Atualmente estamos atuando regionalmente, em um raio de 350
km, permitindo um bom atendimento e orientações necessárias para
as pessoas que adquirem nossas aves. Pretendemos ampliar nossos
negócios, desenvolver um site especifico para comercialização e atender todo o Brasil”, revelou Jorge.
A Castelo Pet Shop está estruturada com veterinário, biólogo e
uma equipe técnica capacitada para dar todas as orientações para a
pessoa interessada em criar pássaros. “Com a ampliação das espécies
de pássaros no criatório, os vários contatos que tínhamos com os clientes, e a paixão por animais resolvemos montar uma loja diferenciada
visando atender a linha de produtos para pets, com várias marcas de
rações, medicamentos, brinquedos, acessórios, também banho e tosa,

nhou importando outras aves de criadores legalizados e de boa linhagem.
“Atualmente temos 64 espécies de
periquitos, 150 variedades de canários
com cores, raças e portes diferentes. Iniciei
recentemente na área de pombos exóticos,
como a rolinha diamante e a pomba asa verde, as codornas chinesas ornamentais. Iniciamos com um ou dois casais e hoje temos uma
grande variedade, todos registrados e catalogados”, comentou o criador.
Jorge Bueno ressatou que o ramo de aves
especiais é um mercado que tem muito a ser
difundido, necessitando
ser divulgado de forma
que as pessoas percebam o quanto é fácil e
Canários
Codorna Chinesa

Diamante de Gold

Agabornis
Jorge e Cassia Proprietários da Castelo Pet Shop
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ACE cria o Núcleo da Mulher Empreendedora

M

ediante proposta da colaboradora Regina Sueli Correa, no dia 8 de março deste ano a ACE Batatais realizou o Café da Manhã com Empresárias em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher”. O evento
teve bastante sucesso e na oportunidade o presidente da ACE, Gino
Ivair Bellon, diante do entusiasmo das participantes, fez um convite às
mesmas para compor o “Núcleo da Mulher Empreendedora da ACE”,
que foi prontamente aceito.
No dia 30 de abril, em comemoração ao Dia Nacional da Mulher,
o presidente Gino Bellon deu posse ao Núcleo, que tem como objetivo
inserir a mulher na gestão da entidade com o princípio de fundamentar o associativismo, integrando as mulheres nas discussões de temas
relacionados ao desenvolvimento socioeconômico, permitindo a elas a
oportunidade para fomentar, discutir, planejar e desenvolver ações de
melhorias aos problemas comuns vividos nas empresas.
Na oportunidade, as integrantes do Núcleo da Mulher Empreendedora da ACE Batatais elegeram como presidente Juliana Cristina Rodrigues, representante do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)
e como secretária, Josiane Pereira, da Don Pepper Esfiharia, sendo eleitas ainda como membros titulares: Adriana Cristina Salgado Mourão
(Rodonaves), Ana Paula Gonçalves (Óticas Melani) e Elediane Luchetti
(Planeta Pé). Como membros suplentes ficaram: Ana Carolina Lanceloti G. Pereira (Capel), Cassia Aparecida de Souza (Castelo Pet Shop),

Lillia Patrícia de Oliveira (Lilia Lingerie), Maria Marta Gomes Santos
(Alquimia), Rita de Cassia Trevisani Assunção (Correios), Elaine Cristina
Luchetti (Planeta Pé), e Thais Andrea Milan (Paizão Móveis).
O Núcleo tem realizado reuniões mensais, visando elaborar o planejamento estratégico das ações e programação de eventos. Entre as
prioridades estão o planejamento de palestras e treinamentos na área
de gestão e vendas.

Josiane Pereira, Gino Bellon e Juliana Rodrigues
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U

m mercado em constante evolução, que transforma a cidade e, literalmente, faz a economia
girar. Assim é o segmento imobiliário,
que nos últimos anos vem se destacando em Batatais com o surgimento
de novos empreendimentos, com loteamentos cada vez mais modernos e
que prometem elevar a qualidade de
vida dos futuros moradores, em regiões que facilitam o acesso ás principais vias de escoamento, cercadas por
natureza e tranquilidade.
Leste e Norte são as duas regiões
que apresentaram crescimento contundente no município. Na década de
70 o ponto mais distante de Batatais
era o bairro Jardim Luiza, conhecido
Jardim Canadá, Jardim dos Ipês e Jardim Jacarandá
como Vila Lopes, passagem obrigatóREGIÃO LESTE
ria para quem se dirigia ao Parque Náutico Engenheiro Carlos ZamboCom o passar dos anos, como citado no início da matéria, a região
ni, do outro lado, já no início da década de 80 estava o bairro Altino
Leste da cidade cresceu muito em relação às demais regiões da cidade.
Arantes como o mais distante da região central. Os vazios foram sendo
Os vazios que haviam entre o Jardim Santa Luiza e o bairro mais próximo
preenchidos nos anos seguintes, com o surgimento de novos bairros,
pelo acesso Deputado Geraldo Ferraz de Menezes foram parcialmente
algo arriscado mensurar sem errar, mas o que pode-se afirmar é que
preenchidos, com os bairros Santa Rita e Jardim Simara. Dois grandes
Batatais triplicou de tamanho em pouco mais de 30 anos.
empreendimentos estão despontando, com a infraestrutura já quase
pronta para receber as primeiras construções de casas, o Jardim Santa
REGIÃO NORTE
Inês, com 100 unidades de 210m² cada e o Jardim Prefeito José Marcílio
Ligados pela Estrada Municipal Airton Senna, o extremo Norte
Baldochi, que terá 156 unidades de 160m² cada. Esses são os mais novos.
de Batatais apresenta cinco grandes empreendimentos. O mais novo
Já passando para o lado de lá do jardim Simara, tem a continuação
conta com 700 lotes, localizado próximo ao Jardim Mariana III e leva
do Jardim Antônio Semieli. A primeira unidade, já quase toda tomada
o nome de Jardim Esperança, que está em faze de construção de infraestrutura, como redes de água e esgoto, pavimentação de ruas e
iluminação, mas as vendas de lotes de 250m² começaram no início
deste ano e seguem avançadas.
Com planejamento e padrão diferenciados na mesma região também
está o já consolidado Jardim Canadá, com várias casas e muitos terrenos
ainda aguardando construções. Na via principal do bairro, alguns comércios levam movimento para o local no final da tarde e nos fins de semana.
Também tem o Jardim dos Ipês, que apresenta rápido desenvolvimento,
com muitas casas sendo construídas e outras tantas já sendo habitadas.
Em seguida, vem o loteamento Jacarandá, com 226 unidades de 250m²
cada, que também está recebendo obras de infraestrutura.
Outro bairro novo que está apresentando crescimento rápido
é o Jardim Veneza, localizado próximo aos bairros Altino Arantes e Conjunto Antônio Claret Dal Pícolo. São Várias construções
residenciais e algumas comerciais margeando a estrada municipal Prefeito Geraldo Marinheiro. Segundo profissionais do setor
imobiliário, a região em questão têm mais empreendimentos para
CH Claret Dal Picolo e Santa Efigênia
acontecer em breve.

Batatais House Service, Mariana e Jardim Esperança
por residências e pontos comerciais, contou com
construídas na continuação do Bairro Jardim Nova
531 unidades com metragem de 200m² a 313,12
Alvorada, denominado Bairro Arlindo Pupin. Esses
m². Recentemente foi lançada a segunda fase do
dois empreendimentos estão localizados próxibairro, denominada Semieli II, com mais 117 lotes
mos à Avenida dos Pupins.
de 200m² comerciais e residenciais.
De acordo com informações do setor imobiHá pouco mais de três anos também foram
liário, foram encaminhados projetos de novos loentregues as mais de 80 casas do segundo móteamentos para o GRAPROHAB (Grupo de Análise
dulo do Portal da Cachoeira, totalizando mais de
e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado
400 residências. Em seguida, foi lançado o Jardim
de São Paulo), que abrirão mais 590 unidades de
Davi Rodrigues, localizado entre os bairros Moramédio e alto padrão e está em fase de elaborada do Verde e Antônio Romagnoli, com os lotes
ção de projeto a abertura de mais 400 unidades
sendo colocados à venda. Atualmente o local
populares.
possui várias casas edificadas com muitas famíMais um novo loteamento que já está relias já residindo nelas. Inclusive no local já está
gistrado é o Recanto das Araras, situado após a
em construção uma grande loja de uma rede de
avenida Vereador Jácomo Rampim, e terá cerca
supermercados.
de 200 unidades. Segundo informações do setor
Neste mesmo contexto, está o Porto de Itália,
imobiliário, os valores de terrenos em Batatais vacom novos prédios, algumas casas também foram
riam entre R$ 50 mil a R$ 80 mil.

Morada do Verde, Zaira Pupim, Arlindo Pupim, Água Limpa e Colorado. Abaixo Portal da Cachoeira e Davi Rodrigues
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Alcides Milan é exemplo de dedicação
Proprietário da Farmácia Fernando Manipullarium é diretor da ACE Batatais desde a sua fundação

U

m carisma encantador,
contagiante, educação
fina e uma cordialidade
digna de um verdadeiro cavalheiro, assim é o empresário
Alcides Milan, sócio fundador e atual membro do conselho deliberativo
da ACE Batatais. Nesta edição especial da Revista Empreenda, a nossa
reportagem conversou com esse
exemplo de pessoa para contar um
pouco de sua história de 41 anos na
entidade e de mais de 63 anos no
ramo farmacêutico.
Alcides Milan é casado com
Maria Aparecida Padovani Milan,
pai de três filhos, Alcides Alexandre
Padovani Milan, Fabiana Padovani
Milan Patto e Fernando Carlos Padovani Milan e já é avô de sete netos. Se tornou sócio da ACE Batatais
desde sua fundação, em agosto de
1978. Ele afirma categoricamente
que sempre acreditou que a entidade de classe fortaleceria e desenvolveria o comércio da cidade.
Além de ser um dos associados mais antigos da ACE, ele participou
de todas as composições da diretoria nesses 41 anos da entidade, é o
diretor mais assíduo nas reuniões de diretoria, participa de todos os
encontros entre empresários quando convidado, seja em Batatais ou
em outra localidade, é o empresário que mais participa de palestras,
oficinas e cursos e de todas as campanhas promocionais e de responsabilidade social da ACE Batatais.
“A ACE é uma grande parceira de Batatais, além de defender as
empresas e o comércio local, promove ações e campanhas com premiações para prestigiar os clientes, cursos, palestras, atualizações profissionais e parcerias. Com as empresas e o comércio local fortalecidos
a cidade recolhe mais impostos e assim conseguimos gerar mais recursos, empregos e desenvolvimento para o município. Me sinto honrado
de ser sócio fundador e ter sido homenageado com meu nome no auditório”, comentou Milan.
Contando um pouco de como surgiu a Farmácia Fernando, Alcides
Milan revela que possui ótima memória. Segundo ele, em meados do
ano de 1894, Caetano Leite Machado já se destacava em Batatais com
o estabelecimento comercial denominado Bothica do Caetano, passando posteriormente o comando da empresa para o filho, Fernando Leite
Machado, quando foi alterado o nome da empresa para “Farmácia Fernando”. Anos depois viria o seu neto, farmacêutico José Pedrosa Ma-

Família Sr Alcides

chado, conhecido como Senhor Zezinho, que não teve filhos e vendeu
a farmácia para o jovem Alcides Milan, que já trabalhava no comércio
desde de janeiro de 1956.
“A partir de 1º de outubro de 1975 passei a ser proprietário da Farmácia Fernando Manipularium. Inicialmente a empresa estava localizada na
Rua Celso Garcia esquina com a rua Santos Dumont em um prédio antigo
onde hoje é um museu da família do Dr. Jesus Tambelini, depois mudou
para a Rua Celso Garcia nº 162 onde hoje é a Algar Telecom, e atualmente
no prédio da Rua Santos Dumont nº 140 esquina com a Rua Celso Garcia,
desde 1º de maio de 1993. Em 15 de março de 2004 teve uma ampliação
do espaço físico, com um novo conceito na área de manipulação de fórmulas, homeopatias e produtos naturais”, contou Alcides.
Alcides Milan continua escrevendo uma linda história como empresário, cidadão e pai de família, mantendo a essência das tradições
que enobrecem o homem, algo que na modernidade está se tornando
incomum, seja pela transformação dos valores básicos da boa convivência ou pela correria da rotina cada vez mais acelerada, ou simplesmente um novo mundo inexplicável.
“Parabenizo a ACE Batatais por seus 41 anos e a todos os envolvidos, associados, colaboradores e diretoria. E agradeço a população por
prestigiarem e participarem das ações, promoções e eventos promovidos pela ACE Batatais por todos estes anos. Acredito que toda empresa
de Batatais deveria fazer parte da ACE, para torná-la cada vez mais
forte”, finalizou Alcides Milan.

Manipullarium
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ma variedade de dar água na boca, dos cappuccinos ao
melhor pão de queijo da região, da simples salada ao
prato mais sofisticado, a feijoada tradicional brasileira,
a pizza, o macarrão ao vivo, o filé à parmegiana italianíssimos, o kibe e a esfiha aberta árabes, os sushis e os sashimis
da culinária japonesa, até o pastel chinês, em Batatais há muito o
que se explorar no setor de alimentação fora do lar, uma verdadeira
volta ao mundo num roteiro saborosíssimo, um turismo possível de
se fazer sem sair da cidade.
Um dos setores que mais cresce no país é o de alimentação fora
do lar. O ano de 2018 fechou com um crescimento da ordem de 3,5%
e a previsão é que 2019 feche em cerca de 5%, ou seja, bem acima
da média nacional, que contabiliza todos os setores.
Longe dos números, estamos aqui mais para os sabores, assim
a Revista Empreenda traz essa reportagem especial sobre o Roteiro
Gastronômico de Batatais, traçando uma rotina que vai do simples ao
requintado café da manhã nas padarias, confeitarias e lojas de conve-

niência, ao happy hour nas petiscarias, restaurantes e choperias.
Lá pelas 6h já dá aquela fome, é hora do dejejum e para quem
quer um café da manhã diferenciado, cinco estabelecimentos comerciais chamam a atenção pelas suas opções e qualidades, o
Emporium Café, a Última Hora Conveniência, a Conveniência Posto
São Paulo 3, Conveniência Posto Ômega e Conveniência Posto São
Geraldo. Além do tradicional pão francês quentinho e crocante, o
cafezinho expresso, o pingado, o cappuccino, o melhor pão de queijo
mineiro e vários sabores de bolos, o misto frio ou quente, o sonho, a
bomba de chocolate, diversos sucos de frutas naturais.
Para um almoço em família ou de negócios, a la carte ou self
service, Batatais possui os melhores restaurantes. Num ambiente
aconchegante, localizado na rua Dr. Leandro Cavalcante, o Buteku’s
Food oferece os pratos feitos, onde o cliente pode escolher entre as
parmegianas de tilápia, bovina, de frango recheado e, para quem é
vegetariano, parmegiana de berinjela. Todos os pratos acompanham
porções de arroz, salada de alface e tomate e batatas fritas.
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Na rua Coronel Joaquim Rosa, um nome tradicional de restaurante em Batatais chama a atenção, o
Dove Fast Food, com cardápio variado, comida típica caseira e muito saborosa, com opções de self service, o prato executivo ou o prato feito. Na pista, delícias como alcatra ao molho, joelho de porco assado,
escondidinho de frango, filé de frango grelhado, strogonoff, pernil assado, bife role e tutu de feijão e
uma grande variedade de saladas. No Dove Fast Food ainda tem rabada às quartas-feiras e dobradinha
com feijão branco às sextas-feiras.
O Bar Esporte, popular Zé Bonitinho, na Rua Sete de Setembro é o mais tradicional restaurante da
região central, fundado em 1948, portanto com 70 anos de atividades no ramo da alimentação fora do
lar. Essa tradição toda tornou o estabelecimento famoso e é muito procurado para almoços e jantares.
No cardápio o tradicional self service ou por quilo todos os dias, com a deliciosa comida caseira.
Passando para o Happy Hour de fim de tarde e início de noite, o Bar Esporte novamente aparece
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como uma das saborosas opções, com o mais
famoso filé á parmegiana de Batatais e região,
um pedido impar para quem quer se deliciar
com uma cervejinha bem gelada em qualquer
dia da semana. Mas é na sexta-feira que surge
no Zé Bonitinho a mais pedida do Brasil, a feijoada completa com a assinatura Bar Esporte.
Tirando as mais famosas, o Bar Esporte ainda
oferece porções de kibe, frango a passarinho,
filé de tilápia, calabreza, de salame, filé mignon, contra filé, filé frango catupiry, saladas,
frios, queijos e vários sabores de pizzas.
Outra boa pedida é o Choupana Bar, com
a melhor porção de filé de tilápia de Batatais,
as deliciosas batatas fritas, torresmo sequinho,
mandioca, a salada dos namorados, na parte de
drinks, o Red Love é uma delícia. Às quintas-feiras tem chope em dobro, por isso é bom chegar
cedo ou pedir reserva para não ficar de fora. Tudo
muito gostoso e com preços pra lá de justos.
Outro local muito agradável para ir com
amigos e com a família é a Don Pepper Esfiharia, com dezenas de sabores de esfihas abertas,
entre as especiais a baiana, a italiana, a sici-
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liana, de peito de peru crean chease, de calabresa especial, a portuguesa,
de brócolis, escarola, palmito e a Masterchef. As esfihas doces são uma
atração à parte, de banana caramelizada, de chocolate, morango, leite
ninho e muito mais. Como o prato é tradicional árabe, tem kibe frito e
assado também.
No Zero 16 Shushi o melhor da comida japonesa, com
pratos especiais com lula, camarão, salmão, cogumelos, polvo, rodízio de frutos do mar, temakis, teppan, sushis, yakissoba. Para
quem gosta de um delicioso churrasco, o melhor rodízio gaúcho é
na Churrascaria Espeto Grill, na
Rodovia Altino Arantes.
Mais opções de boa comida estão no Restaurante e
Pizzaria Ana Luiza, conhecido
como Bar do Dove, na Meraki
Esfiraria, no Terraço Restaurante
e ainda nos supermercados Real do
centro e Nori da Vila Maria. A sobremesa
está no Açaí Mix Sorveteria. A sugestão é o açaí
com nutella, cereja e chantilly.
Viaje pelo mundo gastronômico de Batatais, permita-se a esse delicioso turismo culinário e conheça o que a nossa cidade tem a oferecer de melhor para você e para sua família.
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A importância dos Distritos Industriais para
o desenvolvimento econômico do município

A

dimensão da importância da criação
de um Distrito Industrial em Batatais
surgiu na administração do ex-prefeito Geraldo Marinheiro, na década
de 80, quando um grupo de empresários pleiteavam junto à Prefeitura a doação de áreas públicas
para instalarem suas empresas.
Diante da articulação entre a sociedade civil e
o governo municipal, foi criado o primeiro Distrito
Industrial de Batatais, denominado “Ermelindo
Dias de Morais” em homenagem a um dos fundadores da Jumil.
Uma grande área foi projetada para a instalação
de aproximadamente uma centena de empresas. Por
um longo período o DI passou por diversas transformações estruturais e pendencias legais. Mesmo
diante dos problemas enfrentados os empresários
que ali se instalaram não deixaram de acreditar e
investiram na infraestrutura, em tecnologias e em
melhorias para aumentar a sua capacidade produtiva.
Hoje o Distrito Industrial “Ermelindo Dias
de Morais” possui cerca de 120 empresas instaladas, nos mais diversos segmentos de negócios
como a linha de produtos de artefatos de cimento, marmorarias, fundições, empresas de asfalto,
prestadores de serviços na linha metal mecânica
como usinagem, solda, corte e dobra, serralheria;
industrias de implementos agrícolas, de produtos
de inox, de transformadores, de confecções, de
equipamentos para frigoríficos, de fertilizantes, de
equipamentos para alimentos, entre outras.

Ao longo dos anos novas empresas foram
surgindo, muitas delas se instalaram em áreas residenciais da cidade, causando diversos problemas de
impacto à vizinhança, algumas demandas judiciais,
problemas de alvarás de funcionamento, surgindo a
necessidade de criar um novo distrito industrial. Em
2012 surgiu uma esperança aos empresários, com
a compra de um terreno pela Prefeitura Municipal
destinado a criação do Distrito Industrial “Rudolf
Kamensek”, com 147 terrenos de 1.000 m2 em
média. O primeiro lote colocado à venda, destinado somente às industrias, houve a alienação de 70
terrenos, adquiridos por 38 empresas, com prazo de
pagamento de até 240 meses.
Em 2013 foi colocado o segundo lote a venda,
com 24 terrenos, destinado às indústrias e empresas
prestadoras de serviços. Na oportunidade foram comercializados mais seis terrenos para cinco empresas,
com prazo de pagamento de até 12 meses.
Desde sua criação o Distrito Industrial “Rudolf
Kamensek” passa por diversas dificuldades, sem
cumprimentos de prazos para a entrega da infraestrutura, como rede de agua e esgoto, galerias fluviais,
asfalto, iluminação pública, sistema de bombeamento de esgoto, poço artesiano e documentações legais
que permitam as empresas se instalarem no local.
Os empresários têm cobrado a conclusão das
obras de infraestrutura, que se arrastam por mais
de seis anos. A administração pública municipal
informa que deve concluir as obras de infraestrutura entre o final deste ano ou no início de 2020,

e as coisas caminham a passos lentos, deixando a
classe empresarial de mãos e pés atados.
A ACE Batatais tem se posicionado e cobrado
da administração municipal a solução e o término
das obras, participando de reuniões tanto com o
prefeito e seus representantes quanto com os vereadores, propondo políticas públicas que visem
proporcionar o desenvolvimento das atividades
econômicas de nossa cidade.
Resta continuar acompanhando o desenrolar de
mais estes capítulos, fiscalizar e cobrar ações para a
conclusão das obras de infraestrutura, permitindo, desta maneira, que os empresários adquirentes dos lotes
cumpram a sua parte e dêem o início às obras para a
instalações.
“Enquanto os dirigentes do poder público não
entenderem que as indústrias e os prestadores de
serviços são os que geram mais empregos, formando uma cadeia de pessoas empregadas que farão o
dinheiro circular, e assim, gerando mais empregos
no comércio, a cidade fica estagnada”, comentou o
presidente da ACE Batatais, Gino Ivair Bellon.
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Disseminando conhecimento e
renovando a visão na gestão de pessoas

M

ediante proposta do vice-presidente da Industria da ACE Batatais, Paulo Augusto Nascimento Neto, em outubro de 2018, foi criado o Grupo de Recursos Humanos da ACE.
O objetivo foi o de reunir profissionais da área de recursos humanos e empresários
para estudar, discutir, propor, construir e disseminar boas e atualizadas práticas de
gestão de pessoas, com foco nas organizações, seus líderes e colaboradores, e nos demais envolvimentos que esse assunto permeia.
As reuniões são realizadas bimestralmente na sede da ACE Batatais, onde são tratados temas
relacionados à gestão de pessoas nas empresas, com troca de conhecimentos e práticas, renovação de
visão e crenças aplicadas. Os encontros são organizados pela entidade e coordenados por Beatriz Rezende,
da Dra. Empresa, profissional da área de RH há mais de 30 anos, com larga experiência em consultoria
empresarial. Segundo a coordenadora do grupo, os encontros são um meio importante para a ampliação do conhecimento, networking e colaboração entre empresas, por meio de apoio mutuo em
ações, pesquisa e trocas de informações em geral.
Em apoio à coordenação do grupo, foi criada a Comissão de Gestão, formada por Daniel
Aparecido Canavez (Marispan), Rita de Cassia Marchiori Bueno (Brasilquimica), Joice Cristina Modesto Paulino (CIEE), Marcelo Alves Fonseca (Delroma Contabilidade), Brayan
Rampim (Lizote) e Júlio Cesar Moroti (JCM), que tem o papel administrativo, de gestão
e planejamento das atividades do grupo.
O Grupo de RH da ACE Batatais está aberto para a participação de profissionais
da área, empresários e profissionais que exerçam cargos de liderança de todas as
empresas associadas ou não, lembrando que não há custo de participação, apenas
é exigido o comprometimento de participação nas reuniões.
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Incubadora de Empresas de Batatais completa 15 anos

U

m programa criado para incentivar o empreendedorismo, oferecendo apoio e suporte para as novas empresas
do município, que em 2019 completou 15
anos. O projeto Incubadora de Empresas de
Batatais ajudou muitas micro e pequenas
empresas dos setores industrial, comercial
e de prestação de serviços a se solidificarem no mercado. Passaram pelo projeto
mais de 70 empresas nos regimes residente e não residente, muitas atualmente se
destacam no cenário empresarial.
A Incubadora de Empresas foi inaugurada no dia 25 de março de 2004, chegou a
ser referência no Estado de São Paulo, sendo
visitada por representantes de municípios
que buscavam conhecer o funcionamento
da Incubadora de Empresas para viabilizar a
instalação em suas cidades.
Trata-se de um programa de assistência
temporária a empresas nascentes, criado por
meio de parceria entre a ACE Batatais, Sebrae-SP e Prefeitura, para micros e pequenas
empresas em fase inicial, pois é comprovado
que o risco de mortalidade do empreendimento diminui quando há uma estrutura
capaz de ajudar os futuros empresários até
a consolidação de sua posição junto ao mercado.
As despesas do projeto são divididas
com as empresas incubadas, os recursos são
geridos pela ACE, que investe em melhorias
para os próprios incubados, na infraestrutura
dos barracões, sistema de monitoramento e
alarmes, pinturas, reformas, contratação de
mão de obra especializada em consultoria
e orientação em gestão empresarial, infraestrutura administrativa, cursos, palestras e
outros mais.
A Incubadora de Empresas tem sede no
Distrito Industrial Ermelindo Dias de Moraes,
local de fácil acesso, com estacionamento
interno, pátio para movimentação de cargas, sala de administração, auditório para
treinamentos, refeitório, sanitários e área de
descanso. Em 2015 a Prefeitura destinou um
novo espaço localizado ao lado da Incubadora, denominado CIEB – Centro de Inovação
Empresarial de Batatais.
Para fazer parte da Incubadora de Empresas é necessário que o empreendedor

A Incubadora de Empresas representa um enorme apoio
para quem está iniciando, promovendo um ambiente propício para crescer.
Fernando Alcebiades do Carmo – proprietário da Usifer

Desde que nossa família iniciou a Trilinox a Incubadora de
Empresas vem nos proporcionando um ótimo ambiente para
o amadurecimento e permitindo segurança para o nosso crescimento, desenvolvimento de novos produtos e mercados.
Jair Cândido da Silva – sócio proprietário da Trilinox
Família Silva: Matheus, Debora, Jair e Jhonny.

preencha um pré cadastro, que será analisado pela administração do projeto. Havendo
vaga na Incubadora, com as informações
preliminares quanto aos procedimentos, o
candidato empreendedor inicia a elaboração de um plano de negócio cujo o modelo
é cedido pela administração da incubadora.
Sendo aprovado, o futuro empreendedor
está apto para ingressar no projeto.
Atualmente, as empresas que estão
participando do Projeto Incubadora de
Empresas de Batatais são: Lealê Confecção, FERDOF Automation & Control, DJM
Comércio e Serviços Metalúrgicos, Trilinox
Indústria e Comércio, Az Usinagem, GM
Usinagem, Modelação Baldochi, Usifer e
MadEquipa.

A estrutura oferecida pela Incubadora permite a empresa se fortalecer, ter olhos para o futuro e ampliar seus negócios. O apoio
oferecido tem sido muito importante para a minha empresa.
Fred Zangrande
proprietário da empresa Zangrande e Cia Ltda.

A Incubadora de Empresas
foi inaugurada no dia 25 de
março de 2004, chegou a ser
referência no Estado de São
Paulo, sendo visitada por
representantes de municípios
que buscavam conhecer o
funcionamento da Incubadora
de Empresas para viabilizar a
instalação em suas cidades.

O crescimento da GM Usinagem está relacionado à oportunidade da empresa ter se instalado no barracão do CIEB
Centro de Inovação Empresarial, desenvolvido para empresas em fase avançada de inovação. Hoje temos 26 funcionários, com equipamentos e estrutura moderna, prestando
serviços de usinagem de peças automotivas das linhas leve
e pesada, linha agrícola e odontológica para todo o Brasil.
Gustavo Prodóssimo Galerani
proprietário da GM Usinagem
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G

erir uma empresa não é tarefa simples. É preciso ir muito
além do planejamento da produção, da administração das
finanças ou da manutenção e comercialização – é necessário sempre lembrar de valorizar uma das peças mais importantes para o bom andamento de uma empresa: os colaboradores.
É imprescindível oferecer boas condições de trabalho à equipe
para conquistar bons resultados, pois, desta maneira, os funcionários
sentem-se motivados e vestem cada vez mais a camisa da empresa.
Dentre os quesitos que proporcionam bem-estar e condições dignas de trabalho para os colaboradores, está o cuidado com a saúde.
Pensando nisso a ACE e Unimed possuem parceria que oferece opções
de planos que se encaixam no perfil da sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte.
Para os associados da ACE Batatais os valores das mensalidades
são mais baratos que os da tabela padrão comercializados pela Unimed, proporcionando economia e mais segurança na hora que você
mais precisa.
Os Planos Unimed/ACE possuem mensalidades com custo reduzido
de 15% a 20% com relação a tabela padrão; coparticipação, franquia de
internação e taxa de adesão reduzidas. São oferecidas as seguintes opções
Plano Empresarial Ambulatorial / Hospitalar com Obstetrícia:
Oferece o atendimento de consultas, exames, procedimentos ambulatoriais e internações clinicas e cirúrgicas. Com apenas 3 pessoas
sua empresa pode ter o “Plano Empresarial Unimed/ACE”.
Acomodações Hospitalares:
Enfermaria: internações em enfermaria de 02 a 04 leitos;
Quarto Simples com Acompanhante: internação em quarto simples, com acompanhante e sem banheiro privativo;
Apartamento: internação em apartamento com acompanhante e
com banheiro privativo.
Cobertura do Contrato: consultas em consultório sem limitações,
serviços de apoio e diagnóstico: exames complementares (rotina) e exames especializados (alto custo), procedimentos ambulatoriais, procedi-

mentos especiais, tais como: quimioterapia, radioterapia, diálise / hemodiálise e outros, Internações clínicas e cirúrgicas, inclusive internações
em UTI/CTI; transplante de rim e córnea; tratamento psiquiátricos.
Plano Empresarial Ambulatorial:
Permite ao atendimento de consultas, exames, e procedimentos
ambulatoriais, não oferecendo cobertura de atendimento de internações hospitalares.
Cobertura do Contrato: consultas em consultório sem limitações,
exames complementares (rotina) exames especializados (alto custo);
procedimentos ambulatoriais que são realizados em consultórios, em
Unidade de Pronto Atendimento, em ambiente hospitalar, e mais quimioterapia/radioterapia ambulatorial e hemodiálise ambulatorial e todos demais procedimentos especiais listados no Rol de Procedimentos
da ANS.
Unidade de Atendimento de Urgência e Emergência
Os associados têm à sua disposição, todos os dias do ano, o Centro
Médico Unimed, que está preparado para atender casos de urgência
e emergência médicas a qualquer hora do dia ou da noite, com equipamentos de alto padrão e uma equipe composta exclusivamente por
médicos cooperados. Além do que, a Unimed garante atendimento de
urgência e emergência em todo o território nacional.
Farmácia Unimed
A Farmácia Unimed fornece medicamentos a preço de reduzidos,
disponibilizando o Disque-Entrega gratuito, que facilita ainda mais a
vida do cliente, levando o medicamento até a sua casa. Economia e
conforto de uma só vez.
Viver Bem – Núcleo de Atenção a Saúde
O Viver Bem - Núcleo de Atenção à Saúde, localizado no mesmo prédio da Farmácia Unimed, promove trabalhos preventivos de
acompanhamento e de orientação aos clientes portadores de doenças
crônicas, proporcionando uma melhor qualidade de vida e benefícios
incomparáveis à sua saúde.
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PIONEIRISMO CLARETIANO
DE BATATAIS PARA O MUNDO

O

Claretiano – Centro Universitário abriu a primeira faculdade em 1970 e, hoje, 50 anos depois,
mantém polos de educação a distância em todo o país e também no exterior
Três grandes momentos marcam a trajetória do Claretiano – Centro Universitário de Batatais e revelam como a instituição se tornou uma referência nacional em educação superior.
O primeiro aconteceu em 1970, com a criação da Faculdade de Educação Física – na época, uma novidade
para quem morava no interior do Estado de São Paulo.
As décadas seguintes voltaram-se para a formação de professores e também de profissionais da área
da saúde como, por exemplo, fisioterapeutas. De acordo com o pró-reitor administrativo, Pe. Luiz Botteon,
o segundo grande momento foi quando o Ministério da Educação credenciou o Claretiano como centro
universitário.
“O trabalho desenvolvido entre 1980 e 1990 preparou a instituição para ser um centro universitário e
conquistar autonomia para oferecer mais cursos”, diz.
O terceiro grande momento foi mostrar para a sociedade que a educação a distância era possível. Mesmo enfrentando opiniões contrárias, em 2005, começaram a ser oferecidas graduações na modalidade EaD.
Logo vieram o credenciamento de outros polos e a expansão do modelo de ensino Claretiano por todo
o país. “Hoje, cada estado brasileiro possui ao menos um polo, a tecnologia permitiu chegarmos a lugares
onde era impensável ter uma faculdade, como é o caso das comunidades indígenas em Roraima”, afirma o
coordenador geral de EaD, Evandro Luís Ribeiro.
Essa nova forma de ensinar possibilitou, também, outro pioneirismo em relação à Educação Física. O
Claretiano foi a primeira instituição a oferecer esse curso a distância no país.
Após ultrapassar as fronteiras de Batatais e dos mais diversos estados, foi a vez de chegar a outros lugares do mundo. A abertura de polos no Japão, na Espanha, em Portugal e nos EUA fez com que brasileiros
que moram nesses locais pudessem retomar os estudos.
Hoje, a instituição oferece mais de 50 opções de graduação nas áreas de Educação, Saúde, Administração, Engenharia, Direito, Comunicação, Religião e Tecnologia. Também são ofertados mais de 90 cursos
de pós-graduação (lato sensu) nessas
mesmas áreas e diversos cursos de extensão universitária.
Por fim, vale dizer que o Claretiano – Rede de Educação gera mais
de 2 mil postos de trabalho em todo
o país, contribuindo com a economia
e desenvolvimento local de muitas
cidades. Além disso, segundo a Secretaria Municipal da Educação de Batatais, cerca de 70% dos professores das
escolas municipais são formados por
essa instituição, que, em 2020, completa 50 anos de existência.
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Como Batatais se transformou em
polo de produtos em aço inoxidável

U

ma
história
que começou
na década de
60 e não parou
de evoluir. Hoje são mais de
40 empresas em atividade
Comprovadamente, Batatais é reconhecida como o
polo de produtos em aço
inox em todo o Brasil, com
tradição de mais de 50
anos, isso desde que se tem
notícia de empresários da
indústria trabalhando com
o material no município na
década de 60 com a disseminação do conhecimento
para lidar com um material novo no mercado, que
simplesmente revolucionou
a qualidade dos equipamentos para a produção
de alimentos, laboratórios,
José Roberto Carloto, pioneiro do
hospitalares e muito mais.
ramo de inox em Batatais.
Segundo informações,
o aço inoxidável é uma liga de ferro e crómio, podendo conter também
níquel, molibdénio e outros elementos, que apresenta propriedades
físico-químicas superiores aos aços comuns, sendo a alta resistência à
oxidação atmosférica a sua principal característica.
Na história de Batatais, há notícias de que o aço inoxidável já era
trabalhado ainda de forma modesta na década de 60 na empresa conhecida como Irmãos Raggiotti, onde trabalhou um importante personagem do desenvolvimento industrial deste material, chamado José

Ordenhadeira Usinox

Inox Rodrigues Cervejaria
Roberto Carloto, o precursor da indústria de transformação de aço inox
de Batatais.
Segundo o empresário também do ramo em questão, Joel Marques de Sousa, proprietário da J. Inox, a primeira empresa de Carloto
foi a Remaq, em sociedade com José Tostes, que funcionava em um
barracão localizado nas esquinas da Rua Germano Moreira com a Rua
Capitão Firmino Fernandes Martins. No local havia um setor de máquinas agrícolas e outro de inox, isso mais ou menos em 1976.
Mas foi com a empresa Kokim Indústria e Comércio, de propriedade de José Roberto Carloto, registrada em novembro de 1977, que
funcionou por anos em um espaço amplo localizado na Avenida Ana

Luiza com a Rua Dom Bosco, que deu início
a toda uma revolução industrial em Batatais,
formando vários profissionais especializados na
utilização do aço inox como matéria prima para
a fabricação de uma infinidade de equipamentos
que eram comercializados em todo o Brasil, entre eles, carretas tanques de transporte de leite e
muitos produtos para a indústria de lacticínios,
como pasteurizadores, tanques de expansão e
estacionários, para a indústria de doces e de outros produtos da indústria alimentícia.
Muitos profissionais daquela época adquiriram muito conhecimento de produção de
equipamentos e de mercado e, posteriormente,
abriram suas próprias empresas também no
segmento de aço inoxidável, muitos deles, atualmente estabelecidos e com suas empresas reconhecidas no concorrido mercado.
“Os Irmãos Raggiotti começaram com o inox,
mas foi o Kokim que expandiu e disseminou o
conhecimento em Batatais e a maioria dos em-

presários do ramo trabalharam
com José Roberto Carloto, inclusive eu”, declarou o empresário Joel Marques de Sousa.
Ainda segundo Joel, depois do Kokim, foram criadas
as empresas Inox Fantasia
em 1980, Plurinox em 1983,
J. Inox em 1985, Carlinox em
1988, Libra Inox em 1989 e
a Usinox em 1993. As datas
apontadas na matéria são de
acordo com pesquisas realizadas em sites de consultas
à CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica).
“Nesse tempo, muitas outras empresas surgiram e depois de um tempo encerraram suas
atividades. O mercado de aço inoxidável, como
qualquer outro, tem seus altos e baixos, mas
nosso município realmente se tornou referência nesse segmento, com ótimos profissionais
e empresas muito estruturadas”, afirmou Joel
Marques.
Também com o tempo, outros produtos foram inseridos nesse contexto, como a parte de
lazer e domiciliar, sorvetes, laboratórios, cosméticos, processamento de alimentos, produtos
veterinários, cutelaria, frigoríficos e até equipamentos para montar uma completa fábrica de
cerveja.
Atualmente Batatais possui mais de 40 empresas, entre pequenas, médias e grandes, todas
do ramo de inox e em plena atividade, gerando
renda e muitos empregos, levando o nome de
Batatais para os quatro cantos do país e em alguns casos até para o exterior.

Nova Inox

Carlinox
Despoupadeira
Plurinox

Inox Fantasia

J Inox Balcões

Libra Inox
Valmaq Equipamentos
Processamento de Alimentos
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O SICREDI está presente em Batatais

D

Agência do Sicredi em Batatais

esde fevereiro de 2019, Batatais conta com uma agência da primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, o Sicredi. A
cooperativa de crédito já possuía uma unidade de atendimento
no município desde 2017, e com a instalação da agência estreita
ainda mais o relacionamento com a comunidade local.
Batatais conta com toda a gama de produtos e serviços da instituição por
meio da cooperativa Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP. Como sistema, o
Sicredi possui mais de 1600 agências, em 22 estados e no Distrito Federal, reunindo mais de 4 milhões de associados.
A agência inaugurada em Batatais foi projetada de acordo com o novo
padrão arquitetônico da instituição, pensado para ser um ambiente acolhedor
e convidativo. São sete colaboradores trabalhando na unidade para atender a
comunidade local, sejam pessoas ou empresas, e oferecer produtos e serviços
financeiros de acordo com suas reais necessidades. Um dos grandes princípios
do Sicredi é a valorização do relacionamento com seus associados.
DONOS DO NEGÓCIO
O Sicredi oferece os mesmos produtos e serviços que os bancos tradicionais: conta corrente, poupança, fundos de investimentos, seguros, linhas de
Equipe de colaboradores, preparados para
atender a comunidade local

crédito para as mais diversas finalidades, entre vários outros, com tarifas justas.
Tudo isso com um grande diferencial: o associado não é um mero cliente,
ele é dono do negócio. Ao ingressar no Sicredi, o associado adquire uma cota
parte, no valor mínimo de R$ 20,00.
O associado também pode participar das assembleias de núcleo, realizadas
anualmente em todos os municípios da área de atuação da cooperativa. Na ocasião são apresentados os resultados da instituição no ano anterior, seu balanço
financeiro e seus projetos, e também são tomadas decisões sobre os rumos da
cooperativa por meio de votação. O voto de cada associado tem o mesmo peso.
Além disso, os resultados financeiros da cooperativa são distribuídos entre
os associados, via depósito em conta corrente, de acordo com sua movimentação financeira ao longo do ano. Em 2019, a Sicredi Parque distribuiu mais de
R$ 5 milhões em resultados entre seus associados. Em todo o Brasil, o Sicredi
distribuiu R$ 526 milhões em resultados.
Outro diferencial é o investimento da instituição em ações voltadas para
o desenvolvimento da comunidade, este que é um dos princípios do cooperativismo. A Sicredi Parque mantém projetos educacionais como o União Faz
a Vida, programas de educação financeira, iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, social e cultural, além de apoiar projetos e instituições locais.
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico:

Um sonho a espera
da realidade

Movimenta Batatais chega

C

à 6ª edição em 2019

riado em 2014, tendo como objetivo unir esforços em prol de
ações sociais e de filantropia, promover a prática de atividades
físicas como forma de lazer, fomentar a sociedade em geral
para a promoção do bem estar social e contribuir para a formação de cidadão, o Movimenta Batatais, em 2019, completa a sua 6ª edição.
Nas cinco edições anteriores houve mais de 9.000 participantes,
nas modalidades de caminhada, corrida e ciclismo. Durante este período foram repassados quase R$ 500 mil reais às entidades assistenciais
de Batatais, que têm demonstrado um excelente trabalho nas causas
sociais da cidade.
A organização do Movimenta Batatais é feita por intermédio de
um grupo de diretores comandados por Guilherme Ferraz de Menezes Borges, da empresa Supermercado Real, Roberto Carlos Nardi,
conhecido como Zinho da Nova Gráfica, João do Posto Ômega, e do
Cesar Henrique Sousa, contando ainda com o apoio do presidente da
ACE, Gino Bellon e diretoria. Há de exaltar a participação das empresas patrocinadoras, que por meio de suas doações, contribuem para o
pagamento total ou parte de toda a infraestrutura, que tem um custo
aproximado de R$ 100 mil por edição do evento.
O Movimenta Batatais, ao longo dos anos, tem recebido o apoio
da Prefeitura através das Secretarias Municipais de Esportes, de Obras

e Planejamento, de Saúde, a Dimutran (Divisão Municipal de Trânsito)
e a Guarda Civil Municipal. Conta ainda com o apoio da Polícia Militar,
Tiro de Guerra, Grupo de Escoteiros, Bombeiros Civis, Unimed; o Claretiano – Centro Universitário com sua equipe de fisioterapia e nutrição;
o Supermercados Nori, Hot Baladas e Real Supermercados com apoio
na sonorização; e as entidades assistenciais com seus colaboradores.
O passeio ciclístico sempre muito bem organizado sob o comando de
Gustavo Oliveira e Pim Pim, que ficam atentos a todos os detalhes,
graças a vasta experiência.
Para o ano de 2019, a 6ª edição do Movimenta Batatais, que será
realizada no dia 1º de dezembro, terá como patrocinadores másters o
Claretiano – Centro Universitário e Furnas – Centrais Elétricas. O evento
terá como ponto de concentração, largada e chegada o Claretiano, localizado na Rua Dom Bosco, Castelo.
Os organizadores esperam que as entidades assistenciais participantes possam comercializar de 3.000 camisetas, cuja renda será revertida para as entidades participantes. O sucesso do evento se faz com a
união de forças da comunidade, que deseja o bem estar e o desenvolvimento social da população mais necessitada, e a cada ano, mais pessoas
se unem criando e cultivando uma cultura solidária entre todos. Participe
do Movimenta Batatais 2019 e colabore com a entidade de seu coração.

A

ACE Batatais, como representante da classe empresarial, ao longo dos anos tem encaminhado aos prefeitos propostas de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico
de Batatais. O principal pedido foi a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
tendo como objetivo criar um canal de comunicação entre os empresários e a administração municipal, permitindo a discussão e planejamento de propostas que permitam implantar projetos,
programas e outros instrumentos semelhantes que orientem o crescimento do Município, gerando oportunidades na economia, incentivando o desenvolvimento, o aprimoramento de pesquisas, a qualificação
profissional e criação de novas oportunidades de trabalho.
Proposta esta que foi aceita pelo ex-prefeito Eduardo Augusto Silva de Oliveira e posteriormente reeditada pelo atual prefeito José Luís Romagnoli. Durante a gestão de Eduardo Oliveira tomou posse como
secretário o ex-presidente da ACE, Ennio Cesar Fantacini, por um curto período em virtude da revogação da
Lei Municipal. Em dezembro de 2018, foi aprovada a Lei Complementar n.º 48 que dispõe sobre a reorganização da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município, oportunidade que institui novamente
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
O contesto da Lei Complementar é maravilhoso e a Secretaria bem estruturada com designação de um
secretário e três diretores, um para o Departamento de Desenvolvimento Econômico, o segundo para a
Unidade de Crédito do Banco do Povo e o terceiro para o Departamento de Desenvolvimento Agropecuário.
Todos os cargos com suas atribuições bem definidas, permitindo o entendimento dos setores a quem o
empresário ou cidadão deva direcionar os assuntos pertinentes.
Acontece que entre a Lei e a realidade existe um grande hiato, pois desde sua criação a Secretaria não
foi estruturada e não houve as nomeações para os cargos, com isso todos os assuntos relacionados ao
desenvolvimento econômico são direcionados ao prefeito que, por sua vez, tem diversas atribuições, o que
impede o foco nos assuntos pleiteados, tornando moroso o andamento das proposições.
A classe empresarial, representada pela ACE, tem cobrado medidas neste sentido e recentemente
foi empossado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que passou a ser presidido pelo
Dr. Paulo Sérgio Borges de Carvalho, indicado pela ACE e atual presidente do Conselho Deliberativo da
entidade. Com certeza é mais um passo neste caminho de um sonho, que precisa ser concretizado com a
estruturação e nomeação dos cargos previstos na Lei, bem como de destinações de recursos que permitam
a gestão da tão sonhada Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
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Ter um sono tranquilo
é fundamental para
uma vida saudável

N

ada como ter uma boa noite de sono
em uma cama confortável, não é mesmo? De fato, repousar o corpo em um
colchão de alta qualidade faz toda a diferença no dia seguinte. Dormir mal traz tantos malefícios quanto podemos imaginar: sonolência durante
o dia, queda na produtividade, mau humor, ganho de
peso, irritabilidade, cansaço, fadiga crônica etc.
Por isso a importância de escolher um bom
colchão que se adeque as suas necessidades: peso,tamanho, material, espaço. A escolha de um
bom colchão proporciona melhor saúde e bem-estar, fornece energia para as tarefas do dia a dia e
estimula a produtividade no trabalho.
São por esses e outros motivos que investir
em um colchão de qualidade é algo sério. Afinal,
um colchão apropriado às suas características auxilia na correção de vícios posturais e minimiza as
dores musculares.

Toda essa tecnologia dos colchões Eko’7
previne e auxilia nos tratamentos de:
• Dores na coluna cervical, torácica, lombar e sacral;
• Dores no nervo ciático;
• Artrite, artrose, osteoporose e reumatismo;
• Inflamações, inchaços e febres;
• Fibromialgia;
• Estresse;
• Distúrbio do sono;
• Pressão alta ou baixa;
• Processos alérgico-respiratórios;
• Disfunção intestinal;
• Varizes;
• Desempenho sexual;
• Envelhecimento precoce;
• Acido úrico / Gota.

Pensando nisso, a Eko´7 desenvolveu uma linha de colchões com conforto e ortopedia na
medida certa, que são características indispensáveis em um colchão adequado para o uso diário.
Fabricados em camadas e com sistema de densidade progressiva, os colchões da marca Eko´7
respeitam a forma anatômica do corpo, confortando as articulações e protegendo ortopedicamente a coluna. Além das camadas que proporcionam o conforto e a ergonomia que seu corpo
necessita, o Colchão Eko´7 é equipado com tecnologias proporcionam muitos benefícios para
nossa saúde e bem estar.

Magnetos: o magnetismo presente nos colchões Eko´7, compensa o desequilíbrio causado
pela exposição a ondas eletromagnéticas e pelo isolamento do campo magnético natural da
Terra. Auxilia na melhora da circulação e na redução dos níveis de estresse.
Infravermelho Longo (IVL): melhora a circulação da água no organismo através das células,
favorecendo a nutrição e redução das toxinas e radicais livres. Estimula a produção de vitamina
D que previne e auxilia no tratamento da osteoporose.
Terapia Quântica: responsável pelo equilíbrio e reestabelecimento do desempenho normal
das células que auxilia na prevenção do envelhecimento precoce e no aumento da disposição
fisica e mental.
Massageador Vibroterápico: potencializa a massagem digital do perfilado e auxilia no processo de relaxamento e tonificação muscular, relaxamento das articulações, melhorando a circulação sanguínea, reduzindo os níveis de estresse e promovendo o alívio das tensões acumuladas
no dia a dia.
Cromoterapia: consta na relação das principais terapias alternativas ou complementares
reconhecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde). É a prática da utilização das cores para
restaurar o equilíbrio físico, emocional e intelectual e até prevenir doenças. Cada cor possui uma
vibração específica e uma capacidade terapêutica.

Revista Empreenda 47

Revista Empreenda 48

