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Palavra do Presidente

A Revista Empreenda 2021 está repleta de novida-
des, um projeto dinâmico, criado pelo setor de co-
municação e marketing da ACE, que representa os 

setores empresariais de comércio, indústria e serviços, com a 
participação de várias empresas de Batatais que são desta-
que, seja como lojas conceito ou na fabricação de produtos 
em aço inoxidável. Nosso município tem economia diversifi-
cada, mista e isso o faz mais forte para enfrentar os períodos 
de crise.

A edição da nossa revista desse ano traz 
uma variedade de empresas em suas pági-
nas, algumas contam um pouco das suas 
histórias, outras apresentam seus conhe-
cimentos e linhas de produtos, tornando a 
leitura agradável e com muita informação, 
sendo um passeio pelos principais pontos da 
nossa cidade.

Também tratamos de forma especial o 
trabalho que a ACE Batatais está realizan-
do em representação ao setor industrial de 
transformação da matéria-prima aço inox.

Partimos do princípio que Batatais deve ser reconheci-
da como Capital Nacional do Produtos em Aço Inox pela re-
presentatividade que têm nesse segmento em todo o Brasil, 
sendo até a cidade que mais possui ofertas de artigos em 
sites de vendas, portanto, naturalmente, já é referência.

Observamos que tal reconhecimento poderá gerar mais 
frutos para a nossa cidade, seja no setor industrial, com a 
vinda de novas empresas deste mesmo ramo, seja pelo giro 
econômico que ele pode gerar, com abertura de novas vagas 
de trabalho, de clientes vindo conhecer o nosso município, 
se hospedando nos hotéis, frequentando os restaurantes, fa-
zendo compras no comércio local, abastecendo seus veículos 
e tudo mais.

Queremos que futuramente, quando alguém pensar em 
aço inox em qualquer lugar do Brasil, imediatamente relacio-

ne o nome de Batatais. Isso já acontece em menores propor-
ções, mas queremos maximizar essa ideia, para que chegue a 
gerar o turismo de negócios, talvez com a realização de uma 
feira anual de produtos como atrativo, o que poderá benefi-
ciar toda a cidade.

Outro assunto relevante que registramos foi a realização 
de dois eventos solidários muito importantes que contam 
com o total apoio da nossa entidade. São as maiores ações 

sociais da cidade, o Movimenta Batatais, que 
já está em sua oitava edição, com arrecada-
ção de mais de R$ 720 mil e nesse ano pode-
rá atingir R$ 900 mil de repasse as entidades 
assistenciais, com quase 19 mil camisetas 
vendidas, e o Movimento Contra a Fome, que 
nesse ano destinou 2.000 mil cestas básicas 
para as famílias carentes e R$ 100 mil para as 
entidades assistenciais.

Com a população já quase toda vacinada, 
os números da Covid-19 estão em queda e as 
restrições estão mais brandas, dando espaço 
para que a classe empresarial possa trabalhar. 

A Revista Empreenda tem o objetivo de mostrar o potencial 
econômico de Batatais, e os exemplos de trabalho e supera-
ção. Claro que não existem paradigmas nesse sentido, mas a 
luta continua diariamente, estamos reagindo e vamos vencer 
todas as dificuldades.

Já estamos caminhando para 2022. Tenho certeza que 
será um ano melhor para todos nós, com mais saúde e paz 
para cuidarmos das pessoas que amamos, de trabalharmos 
para o fortalecimento das nossas empresas e garantir o sus-
tento de nossos familiares, dos empregos de nossos colabo-
radores, da economia de nossa cidade.

Associado, VOCÊ é o sucesso desta ACE, participe!
Ennio César Fantacini

Presidente ACE
E-mail: presidente@acebatatais.com.br
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Todo ano letivo come-
ça com novidades no 
Claretiano – Colégio 

São José. Por isso, para 2022, 
os atuais e novos estudan-
tes, assim como seus pais e 
responsáveis, podem esperar 
inovações que vão ampliar a 
experiência de aprendizagem. 

A principal delas é o Lear-
ning Book, um notebook inte-
grado à plataforma digital do 
Ecossistema Anglo de Ensino e 
que será disponibilizado para 
cada um dos estudantes das 
1ª e 2ª séries do Ensino Médio.

Isso significa que os estu-
FORMAÇÃO BILÍNGUE CONSOLIDADA 

A formação bilíngue que passou a 
integrar a matriz curricular de algumas 
turmas em 2021 já está consolidada e 
rendendo frutos. Para a microempresá-
ria Bruna Teixeira Lopes, iniciar o apren-
dizado de uma língua estrangeira ainda 
na infância tem se mostrado benéfico 

As novidades 
do Claretiano 
– Colégio 
São José 
para 2022

bemos o quão importante e necessário 
nos dias de hoje é saber o inglês e várias 
palavras já estão presentes no cotidiano 
das crianças. Para o futuro vai ser muito 
importante para ela, pois será parte do 
dia a dia dela”, disse. 

No Claretiano – Colégio São José, 
os estudantes da Educação Infantil 2 e 
do Ensino Fundamental (1º ao 6º ano) 
contam com três aulas de inglês se-
manais. O material utilizado é físico e 
on-line, da English Stars, que integra o 
Ecossistema Anglo e é produzido pela 
Macmillan Education, editora com sede 
em Londres. 

AMBIENTE EM CONSTANTE EVOLUÇÃO
Há dois anos, a instituição vem co-

locando em prática todas as mudanças 
preconizadas pela BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular) e pelas Diretrizes 

dantes terão acesso ao conteúdo peda-
gógico em formato digital e em um único 
lugar. Eles poderão fazer exercícios, tare-
fas e simulados dos principais vestibula-
res, acessar o material a qualquer hora e 
lugar, seja em casa ou na escola, além de 
estudar sem distrações — já que a ferra-
menta é focada no uso educacional.

para a formação da fi-
lha dela, a Sofia, de 8 
anos, que está no 2º 
ano do Fundamental.  

“Eu acredito que 
quanto antes a crian-
ça iniciar o contato 
com uma língua es-
trangeira, melhor para 
ela, pois acostuma o 
ouvido e passa a ser 
comum. Todos nós sa-

Curriculares Nacionais para 
o Novo Ensino Médio, an-
tecipando-se e colocando 
em prática a nova estrutura 
curricular, que será obriga-
tória a partir de 2022 em 
todo o país. 

Os estudantes das 1ª e 2ª 
séries do Ensino Médio têm 
agora uma carga horária para 
a formação geral básica e ou-
tra para os itinerários forma-
tivos e eletivas. 

“Temos como princípios 
norteadores do novo Ensino 
Médio uma educação mais 
conectada ao mundo atual, 
maior enfoque no protago-

nismo do estudante, formação voltada 
para o mundo do trabalho e a vida em 
sociedade, possibilidade de escolha na 
área de maior interesse e desenvolvi-
mento do projeto de vida”, afirma Mar-
tha Mansur Maluf Tomazella, coorde-
nadora pedagógica da educação básica 
do Claretiano.

MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS
O período de rematrícula para 2022 

está aberto. A renovação deve ser feita 
on-line, por meio do Portal Claretiano. As 
matrículas para novos alunos começam 
no dia 5 de outubro. Lembramos que 
todo atendimento, visita e/ou entrega de 
documentos devem ser agendados pelos 
telefones (16) 3660-1730 ou (16) 3660-
1700. Mais informações no site www.
claretianocolegio.com.br/batatais.

Alunos do Ensino Médio usarão um notebook 
integrado à plataforma digital do Anglo

Educação mais conectada ao mundo atual
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Aquela viagem dos sonhos, com muita tranquilida-
de, segurança, orientações corretas, total assesso-
ria no antes, durante e no pós, as melhores opera-

doras, os melhores valores, formas de pagamento que cabem 
no bolso do cliente estão na PaulaTur, a agência de viagens 
para toda a família. 

Nos 25 anos de atividade já embarcou milhares de pessoas 
para diversos destinos, oferecendo assessoria para viagens nacio-
nais e internacionais. Conheça o Brasil e o mundo com a PaulaTur.

A empresa PaulaTur foi inaugurada em 2008 pela empre-
sária Paula Garcia Mariano, e desde 2011 está estabelecida 
na Avenida Nove de Julho, n.º 130, no Bairro Castelo, aten-
dendo diversos passageiros que gostam de fazer viagens na-
cionais e internacionais. A agência oferece todos os tipos de 
viagens e consultoria em turismo, viagens rodoviárias, aéreas 
nacionais e internacionais, cruzeiros marítimos, auxilia docu-
mentações como passaportes e vistos, no câmbio de moedas 
para viagens e no seguro viagem, tudo para que o turista 
aproveite ao máximo seu passeio sem ter preocupações 
ou surpresas desagradáveis.

Na equipe de atendimento especializado e de quali-
dade, as profissionais Aline Nogueira e Tainara Sousa. A 
PaulaTur também conta com equipe de Marketing e 
Freelancers que fazem vendas externas.

“Atendemos todos os passageiros com muito 
carinho, temos nosso Kit Viagem (bolsa de praia, 
porta voucher e álcool em gel), damos dicas 
de destinos, hotéis, passeios, restaurantes, 
ligamos no hotel antes dele chegar para pedir 
um atendimento especial, acompanhamos a 
viagem do início ao fim e com certeza o melhor 
custo benefício!”, comentou Paula.

A PaulaTur tem clientes em Batatais e re-
gião, atende também passageiros que moram 

em outros estados e até clientes que moram fora do Brasil. 
Atualmente a internet abrange o mundo e muitas pessoas 
procuraram a PaulaTur por indicação de outros passageiros 
que já viajaram pela empresa.

“Viajar é vivenciar culturas e costumes diferentes de cada 
região, é abrir novos horizontes, construir memórias, é tam-
bém tratar seu psicológico. Hoje em dia médicos receitam 
viagem para o tratamento. Cada viagem é única e tem sua 
energia, sua essência. É a verdadeira escola da vida, onde 
você pode ver e tirar suas próprias conclusões, entender coi-
sas que nenhum livro será capaz de explicar. Viajar é a única 
coisa que compra e fica para sempre com você! Viajar é vi-
ver!”, ressaltou Paula.

Seja de avião, ônibus ou navio, a melhor 
viagem de turismo é com PaulaTur
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Uma pergunta comum que ouvimos quando peque-
nos: “O que você vai ser quando crescer? Para a em-
presária Andreia Ribeiro parecia que o futuro esta-

va traçado. No seu caminho, o comércio de roupas íntimas 
femininas, que começou bem cedo como uma brincadeira de 
criança. Com muito trabalho e empreendedorismo, a loja que 
leva o mesmo nome da proprietária é simplesmente a mais 
completa de Batatais, oferecendo artigos de qualidade, com 
marcas reconhecidas no mercado, tanto para mulheres, seu 
principal público, mas também para homens.

“Desde criança adorava brincar de loja, e quando era ado-
lescente ajudava a mãe de uma amiga a vender lingerie, e eu 
vendia bastante. Sendo assim, a mãe da minha amiga disse: 
Você vende bem, não gostaria de vender diretamente? Eu, 
como desde cedo sempre fui uma pessoa que tinha bastante 
iniciativa, comecei a vender diretamente de uma fábrica, e logo 
pude comprar meu primeiro carro”, contou Andreia Ribeiro.

No início das atividades, no ano de 2000, já na fase adul-
ta e buscando crescimento no mercado, Andreia Ribeiro co-
meçou a trabalhar com a venda de moda íntima feminina, o 
nome de sua loja era “Templo Íntimo”. Anos depois, incluiu 
produtos da moda fitness e moda praia. Juntamente com seu 

esposo, decidiu mudar o nome do seu estabelecimento co-
mercial por conta da diversidade de produtos, passando a se 
chamar “Andreia Ribeiro – Moda Beach, Fitness e Íntima”.

Trabalhando com moda intima feminina e masculina, e o 
destaque para a moda fitness com as melhores empresas do 
mercado, também a moda praia com marcas que vestem per-
feitamente, para quem procura um biquíni e possa se sentir 
confortável na praia ou piscina, a Loja Andreia Ribeiro conquis-
tou seu espaço, tornando-se conhecida em toda a cidade.

Segundo Andreia, por oferecer muitos artigos femininos, 
a loja é muito frequentada por mulheres, mas a empresa 
também tem clientes do sexo masculino, que procuram por 
roupas femininas para presentear namoradas e esposas e 
também para comprar cuecas, pijamas ou sungas.

Lingeries lindas e muito confortáveis, conservadoras ou 
sensuais, com cores variadas, para todos os gostos, sensação 
de segunda pele ou de que nem está usando. A empresária, 
com décadas de experiência nesse setor, ressalta que não é 
por outras pessoas não verem, que a roupa íntima não deve 
ser linda e na moda, pois usar algo bonito e confortável sem-
pre faz a pessoa se sentir bem e valorizada, eleva a autoesti-
ma, promovendo uma sensação de segurança e poder. 

“Temos uma variedade de modelos e marcas de lingeries 
que as mulheres amam. Nossas roupas fitness também são 
muito procuradas pelas nossas clientes, podem ser usadas 
no dia a dia para compor looks, desde o trabalho, academia 
ou um informal happy hour. Trabalhamos com produtos de 
muita qualidade para clientes que apreciam as coisas boas da 
vida e primam pelo bem-estar”, ressaltou Andreia.

A Loja Andreia Ribeiro é acolhedora, se destaca na Aveni-
da Santos Dumont, com espaço amplo, arejado, com produtos 
devidamente dispostos para facilitar a visualização, tornando 
o momento da compra uma experiência tranquila e agradável.

As melhores marcas de lingeries, moda fitness e moda 
praia estão na Loja Andreia Ribeiro, que também oferece per-
fumes e cosméticos Natura e Boticário. 

“A nossa equipe de colaboradoras está sempre disposta 
para prestar um atendimento com excelência, atenção e total 
dedicação, proporcionando conforto e comodidade ao cliente. 
Temos aquele cafezinho delicioso e uma área de espera mui-
to confortável para as pessoas acompanhantes. Venha nos 
fazer uma visita e conhecer a melhor e mais completa loja de 
roupas íntimas femininas de Batatais”, disse Andreia Ribeiro.
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Um carisma encantador, contagiante, educação fina 
e uma cordialidade digna de um verdadeiro cava-
lheiro, assim é o empresário Alcides Milan, sócio 

fundador e atual diretor de relações institucionais da ACE 
Batatais. Nesta edição especial da Revista Empreenda, a nos-
sa reportagem conversou com esse exemplo de pessoa para 
contar um pouco de sua história de 43 anos na entidade e de 
mais de 65 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 Bata-
tais desde sua fundação, em agosto de 1978. Ele afirma cate-
goricamente que sempre acreditou que a entidade de classe 

Pedrosa Machado, 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 proprie-
tário 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, e atualmente no prédio da Rua 
Celso Garcia nº 115 esquina com a Rua Santos Dumont, des-
de 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 
é exemplo de 

dedicação
Proprietário da Farmácia Fernando 

Manipullarium é diretor da ACE 
Batatais desde a sua fundação

fortaleceria e desenvolveria o co-
mércio da cidade.

Além de ser um dos asso-
ciados mais antigos da ACE, ele 
participou de todas as composi-
ções da diretoria nesses 41 anos 
da entidade, é o diretor mais as-
síduo nas reuniões de diretoria, 
participa de todos os encontros 
entre empresários quando con-
vidado, 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 defen-
der as empresas e o comércio local, promove ações e cam-
panhas com premiações para prestigiar os clientes, cursos, 
palestras, atualizações profissionais e parcerias. Com as em-
presas e o comércio local fortalecidos a cidade recolhe mais 
impostos e assim conseguimos gerar mais recursos, empre-
gos e desenvolvimento para o município. Me sinto honrado 
de ser sócio fundador!”, comentou Milan.

Contando um pouco de como surgiu a Farmácia Fernan-
do, 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 Macha-
do, quando foi alterado o nome da empresa para “Farmácia 
Fernando”. Anos depois viria o seu neto, farmacêutico José 

Alcides Milan continua 
escrevendo uma linda história 
como empresário, cidadão e 
pai de família, mantendo a es-
sência das tradições que eno-
brecem o homem, algo que na 
modernidade está se tornando 
incomum, seja pela transfor-
mação dos valores básicos da 
boa convivência ou pela cor-
reria da rotina cada vez mais 
acelerada, ou simplesmente 
um novo mundo inexplicável.

“Parabenizo a ACE Batatais 
por seus mais de 43 anos e a todos os envolvidos, associa-
dos, 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.
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A RTE Rodonaves começou a sua história em um 
box na rodoviária de Ribeirão Preto, no interior de 
São Paulo, e uma bicicleta de carga como veículo 

de transporte. Pouco tempo depois, adquiriu o primeiro veí-
culo motorizado, uma kombi. Mudou da rodoviária para um 
prédio maior, depois outros dois edifícios ainda maiores. Em 
1998, construiu a primeira sede própria e, em 2009, arquite-
tou o prédio da matriz, sede atual, em uma área de 35 mil m².

Ainda em 1994, expandiu a área de atuação para Minas 
Gerais, por meio de uma parceria operacional com a PTE Pau-
lineris. Nesse mesmo ano, a empresa conquistou a certifi-
cação ISO 9001 em 2002, a qual é renovada periodicamente 
desde então.

Expansão territorial é algo inerente à história da RTE 
Rodonaves. Atualmente, está presente em 12 estados e no 
Distrito Federal por meio de operação rodoviária e das parce-
rias operacionais com a Carvalima Transporte e a Transporte 

Generoso. Em 2020, a empresa iniciou as operações aéreas, 
com capilaridade em todas as capitais e regiões centrais de 
todo o Brasil, elevando o número de cidades atendidas para 
mais de 5 mil.

Hoje, a RTE Rodonaves é parte do conglomerado de em-
presas Grupo Rodonaves, que atendem ao mercado com a 
prestação de serviços de transporte de cargas, seguros e co-
mercialização de caminhões novos e seminovos, para clientes 
em todo o país.

Em 2011 teve início a parceria com a Iveco e, hoje, o Gru-
po Rodonaves tem 5 concessionárias no estado de São Pau-
lo, por meio da Rodonaves Caminhões Iveco, configurando a 
empresa como a 3ª maior revendedora da marca no Brasil.

Valorização das pessoas - Prioridade do Grupo Rodo-
naves, as políticas voltadas ao colaborador são amplamen-
te reconhecidas. A companhia recebeu o prêmio de melhor 
empresa para trabalhar, no âmbito regional, concedido pelo 
GPtW (Great Place to Work), além de marcar presença na lis-
ta das 150 Melhores Empresas para se Trabalhar da revista 
Você S/A. A empresa ganhou outras premiações, como Top do 
Transporte, Maiores & Melhores em distribuição de Autope-
ças, Top of Mind e Lugares Incríveis para Trabalhar. 

RTE Rodonaves Batatais - Como projeto de expansão 
de 2021, a unidade de Batatais, que tem Silvano Mourão 
Filho e Adriana Cristina Salgado Mourão como gestores, 
atende diversas cidades da região, principalmente Jardi-
nópolis, Brodowski, Altinópolis, Batatais, Morro Agudo, 
Sales Oliveira, Nuporanga e Orlândia, movimentando até 
1500 volumes/dia, e aproximadamente 25 toneladas de 
carga por dia.

RTE Rodonaves conta com unidade em Batatais
Unidade atende diversas cidades da região, como Jardinópolis, Brodowski, 

Altinópolis, Morro Agudo, Sales Oliveira, Nuporanga e Orlândia
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Sabe aquela comidinha casei-
ra deliciosa em um ambiente 
agradável e familiar? O Restau-

rante Dove Fast Food reúne todas essas 
qualidades e muito mais bem no centro 
de Batatais. O estabelecimento iniciou 
suas atividades em junho de 2006, por-
tanto há 15 anos, mas a experiência e 
tradição do empresário Fábio Campez é 
de décadas, por isso o Dove Fast Food é 
bem mais do que uma excelente opção 
de alimentação fora do lar.

Com cardápio variado para os dias 
da semana, quem visita o restaurante 
tem a opção de escolher se alimentar 
no sistema self-service à vontade ou 
por quilo e com valores acessíveis. As 
duas formas de pagamento são apenas 
detalhes, pois a principal experiência 
está na degustação dos pratos prepa-
rados por verdadeiros chefs. O tempero 
é brasileiro, mas no local onde acon-
tece a mágica, os profissionais da gas-
tronomia dão aquele toque especial, 
tornando tudo muito mais gostoso.

Alguns pratos mais especiais tem 
dia no Dove Fast Food, onde os clien-
tes já até estão habituados. Na quarta-
feira a mais do que apreciada “rabada 
com polenta”, na sexta-feira o almoço 
especial é com dobradinha de feijão 
branco, aos sábados a brasileiríssima 
feijoada, todos os dias tem uma mas-
sa especial, mas o “Nhoque da For-
tuna” é sempre no último sábado 
de cada mês.

Fábio é filho do reconheci-
do empresário Dove Campez (in 
memoriam), fundador do Restau-
rante Ana Luiza, que na década 
de 80 foi um ponto muito 
famoso por receber 
pessoas praticamen-
te do Brasil intei-
ro. Trabalhando 
com o pai desde 
muito jovem, 
Fábio Cam-
pez acu-
m u l o u 
e x p e r i -

ência no ramo de alimentação fora do 
lar, se tornando referência no setor.

“Graças a Deus aprendi muito du-
rante minha vida profissional, primeiro 

na empresa do meu pai e depois 
com a minha. Sempre priori-
zamos a qualidade das refei-
ções, o bom atendimento e 
a satisfação do cliente, que 
ao final, no caixa, demons-

tra seu contentamento, nós 
nos sentimos realizados ao 

observar esse reco-
nhecimento, pois 

em qualquer 
atividade co-
mercial, o 
d i n h e i r o 
é apenas 
uma con-
sequência 
de um 
t r a b a -

Dove Fast Food, o melhor da culinária 
brasileira, mas a Pizzaria é do Italiano

Seja no restaurante ou na pizzaria, tudo é uma delícia, um convite especial para quem aprecia 
comer bem e com qualidade, uma festa de gastronomia em um único local

lho bem feito”, 
comentou Fábio 
Campez.

Em meio à 
pandemia do Co-
vid-19, com vá-
rias restrições de 
funcionamento e 
até períodos de 
lockdown, Fábio 
viu a necessidade 
de se reinventar. 
Como já possui 

muita experiência no ramo de alimen-
tação e já conta com uma cozinha alta-
mente equipada, em março deste ano 
inaugurou a “Pizzaria do Italiano”, ofe-
recendo pizzas de muita qualidade, são 
mais de 50 sabores, uma mais saboro-
sa que a outra, com um cardápio de dar 
água na boca, massa assadinha, bem 
no ponto, e muito, mas muito recheio 
mesmo. Em destaque está a preferida, 
a “Pizza Dove”, com delicioso recheio 
de peito de peru e cream cheese.

Seja no almoço no Dove Fast Food 
com culinária brasileira ou na Pizzaria 
do Italiano, tudo é uma delícia, um 
convite especial para quem aprecia co-
mer bem e com qualidade, uma festa 
de gastronomia em um único local. O 
restaurante atende de segunda a sá-
bado das 7h30 ás 18h, e a pizzaria de 
quarta, quinta e domingo, das 18h às 
22h, na sexta-feira e no sábado, das 
18h às 23h.
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Já faz tempo que o ato de com-
prar em uma loja de roupas 
deixou de ter um balcão sepa-

rando o cliente e o vendedor. O novo 
modelo de comércio, apresentado em 
abril de 2015 em Batatais pela Carre-
ta Loja Modelo do Sebrae está sendo 
uma tendência natural e crescente na 
cidade, com ambientes cada vez mais 
agradáveis ao consumidor, climati-
zados, com música ambiente, com 
a disposição dos produtos de forma 
que facilita a visualização e o acesso, 
observados anteriormente apenas em 
estabelecimentos comerciais de gran-
des centros ou em shoppings centers, 
proporcionando uma experiência dife-
rente ao consumidor.

As lojas conceito, proporcionam 
ambiente de aproximação entre mar-
ca e cliente, além de configurar ten-
dência do mercado contemporâneo. A 
modernização dos espaços tem sido 
explorada pelos estabelecimentos 
que querem ser identificados dessa 
maneira.

Com a necessidade de proporcio-
nar um maior conforto e ambientação 
ao cliente no espaço de compra, esse 
segmento aposta em diversos recursos 
visuais, como ornamentação e arquite-
tura, explorando aspectos emocionais 
e sensoriais.

Estão inseridas no contexto de 
loja conceito e são reconhecidas pelo 
público por isso, muitas empresas de 
Batatais dos mais variados segmen-
tos, como vestuários, calçados, eletro 
eletrônicos, instrumentos musicais, 
brinquedos, materiais de construção, 
supermercados e lojas de conveniên-
cia, com ambientes planejados em de-
talhes para atrair e agradar os clientes.

Se você também deseja que o seu 
negócio se torne loja conceito, o pro-
duto deve ser exposto de forma atra-
ente e expressar originalidade! Neste 
sentido, a loja conceito tem um desta-
que que se deve a esses determinados 
aspectos: Iluminação, música, ambien-
te, cheiro, posicionamento do produto 
e atendimento personalizado.

Lojas conceito são uma tendência 
crescente também em Batatais

O design contemporâneo, por 
exemplo, caracteriza a empresa que se 
preocupa com inovação em benefício 
do consumidor, ao contrário daquelas 
que se preocupam apenas com o pro-
cesso da venda. Tomar cuidado extra 
com o visual proporciona uma expe-
riência inédita de compra e contribui 
para que o cliente se sinta em um am-
biente agradável e que estimule seus 
sentidos para as opções de produtos, 
devidamente apresentados e distribu-
ídos.

A gestão de atendimento de uma 
loja conceito também é diferenciada. 
Nela, os funcionários selecionados 
certamente possuem profundo co-
nhecimento da marca e dos produtos 
oferecidos. Estão ali para garantir que 
o cliente não fique com nenhuma dú-
vida, seja bem recepcionado, auxiliado 
e que sua experiência tenha sido sa-
tisfatória. 

Um bom atendimento, somado a 
infraestrutura, layout e estímulos sen-
soriais formam um combo vencedor.
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A ACE Batatais vem desenvolvendo um trabalho de 
conscientização sobre a importância do município 
no contexto nacional em relação aos produtos em 

aço inoxidável. São mais de 50 anos de tradição industrial 
e no mercado com mais de 40 empresas atuando de forma 
contundente, fabricando e vendendo todos os tipos de pro-
dutos com essa nobre matéria-prima. Para a ACE, Batatais 
ainda será conhecida como a Capital dos Produtos em Aço 
Inoxidável.

Brasil, entre eles, carretas 
tanques de transporte de 
leite e muitos produtos 
para a indústria de lacticí-
nios, como pasteurizadores e tanques de 
expansão e estacionários, para a indústria 
de doces e demais produtos da indústria 
alimentícia. Outros produtos foram inseri-
dos nesse contexto, como a parte de lazer 
e domiciliar, com cascatas, bancos e mesas 
para piscinas, cosméticos, sorvetes, labo-
ratórios, processamento de alimentos, 
produtos veterinários, cutelaria, frigorífi-
cos e até equipamentos para montar uma 
completa fábrica de cerveja.

Batatais pode se tornar 
a Capital dos Produtos 
em Aço Inoxidável

“Nosso município possui uma va-
riedade considerável de em-
presas do setor metalúrgico, 
que fabricam equipamentos 
agrícolas, fundições de peças 
automotivas e outros, muitas 
usinagens e serralherias, que 
também são muito importan-
tes na geração de emprego e 
renda, mas observamos que 
Batatais tem um apelo fortíssi-
mo no setor de aço inox, isso é 

“Observamos que em um site de venda, cerca de 30% 
das ofertas de cascatas para piscinas são de Batatais e isso 
coloca o nosso município em destaque não só no Estado de 
São Paulo, mas em todo o Brasil. Temos que valorizar esses 
pontos fortes de Batatais, tornando-os mais evidentes e re-
conhecidos. Certamente Batatais é a “Capital dos Produtos 
em Aço Inox”, ressaltou o gerente da ACE.

Em uma rápida pesquisa no site Mercado Livre, ao consul-
tar “cascata de inox para piscinas”, aparecem 4.645 resultados, 
sendo que 3.566 são ofertas do Estado de São Paulo e 1.172 são 
provenientes de Batatais. Muitas ofertas de outras localidades 
do estado e do Brasil ainda podem ter empresas do município 
como fornecedores.

“Batatais é campeã em oferta de 
cascatas para piscinas no Mercado 
Livre, mas sabemos que temos um 
leque extenso de produtos em aço 
inox para áreas de lazer, lacticí-
nios, laboratórios, odontologia e 
muito mais. O aço inox no nosso 
município é trabalhado há mais 
de 50 anos e já se tornou uma 
tradição e isso deve ser reco-
nhecido. Os produtos de Bata-
tais estão nos quatro cantos do 
país e, em alguns casos, até no 
exterior”, comentou o presiden-
te da ACE Batatais, Ennio Cesar 
Fantacini.

um grande diferencial e merece 
reconhecimento”, comentou o ge-
rente executivo da ACE, Luiz Carlos 
Figueiredo.

Em uma simples pesquisa no site famoso 
de compras da internet, é possível ter noção 

de quanto o município é importante no 
contexto nacional no segmento de produtos 

de inox para áreas de lazer

Atualmente, Batatais possui mais de 40 empresas, entre 
pequenas, médias e grandes, todas do ramo de inox e em 
plena atividade. Com a matéria-prima fabricam uma infini-
dade de equipamentos que são comercializados em todo o 
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Em 2014, na cidade de Bata-
tais/SP, foi criada a ZN INOX. 
Empresa pequena que, na 

época, trabalhava como terceirizada 
para montagem e acabamento em 
equipamentos de inox, porém rapida-
mente assumiu a iniciativa de produzir 
seus próprios equipamentos, e tinha 
como objetivo atender clientes da área 
alimentícia na região, mais especifi-
camente fabricantes de sorvetes. Com 
o passar do tempo e com a expertise 
adquirida, a empresa foi crescendo e 
abrindo espaço para outros segmentos, 
estabeleceu bases sólidas, oferecendo 
o que há de melhor em equipamen-
tos de aço inoxidável como indústria 
de transformação, satisfazendo então, 
clientes em todo o País. 

Uma empresa que está em pleno 
crescimento, que iniciou suas atividades 
de forma natural, sendo a realização do 
sonho de seu fundador, que além de 
empresário também é excelente profis-
sional do setor, atuando junto aos seus 
colaboradores. Com isso, a ZN INOX se 
tornou muito mais que uma simples 
fabricante de equipamentos. Construiu 
uma história de muito trabalho, dedica-
ção e amor pelo que faz.

No ramo do Aço Inoxidável, a em-
presa possui uma grande experiência 
na fabricação de equipamentos, como:

-tanques de processo;
-tinas de maturação;
-saborizadores de caldas;
-plantas de pasteurização;
-trituradores de açaí;
E outros produtos para diversos 

segmentos da área alimentícia, farma-
cêutica, cosmética, laticínio, veteriná-
ria, química, cervejeira, entre outros. 
Todos os equipamentos são feitos sob 
medida, conforme a necessidade do 
cliente, para entregar a melhor qua-
lidade e eficiência, além disso, a em-
presa realiza também a manutenção e 
reforma desses equipamentos.

Com mão de obra técnica especia-
lizada e comprometida, nossa equi-
pe está preparada para te atender da 
melhor forma possível, pois nossos 
equipamentos são fabricados de acor-
do com as mais rígidas normas de 
qualidade. Contamos com uma equi-
pe altamente especializada em aca-
bamento sanitário. Acabamento este 
que é destinado a equipamentos para 
manuseio de matérias-primas livres de 
contaminação.

ZN INOX oferece o 
que há de melhor em 
equipamentos de aço 
inoxidável para a indústria!

Hoje, após anos de trabalho, a ZN 
INOX mantém sua visão de melhoria 
contínua da qualidade e aprimora-
mento de nossos equipamentos. Colo-
cando sempre como prioridade a satis-
fação dos clientes e parceiros.

A ZN INOX está localizada na Aveni-
da Presidente Juscelino Kubitscheck, Nº 
11. A empresa está aberta de segunda à 
sexta-feira, das 7h às 11h30 e das 13h 
às 17h18. Os telefones são: fixo: (16) 
3662-7673, celular (16) 99148-8039. 
Páginas na internet: www.zninox.ind.
br e @zn_inox no Instagram .E-mails: 
Clodoaldo - vendas01@zninox.ind.br - 
Comercial: vendas03@zninox.ind.br.
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A Usinox, empresa constitu-
ída há 28 anos, desde 1993 
atua fortemente como pres-

tadora de serviços, na produção de 
equipamentos em aço inoxidável sob 
apresentação de projetos, corte laser e 
dobra CNC.

A história da Usinox começou 
quando um dos seus diretores, movido 
pelo empreendedorismo, após conclu-
são do curso de Engenharia Mecânica, 
teve a percepção das grandes opor-
tunidades que o mercado oferecia no 
segmento de transformação do aço 
inoxidável, tornando-se sua especiali-
dade o trabalho com esta nobre maté-
ria prima. 

Os diretores proprietários são os 
irmãos Renato e Ricardo Fantinati, 
contam atualmente com mais 20 co-
laboradores capacitados nas áreas de 
engenharia, soldagem, traçados em 
caldeiraria, acabamento, usinagem e 
conformação; os quais atuam desde a 
concepção de ideias até a consolida-
ção dos projetos através da produção 
e montagem final dos equipamentos.

A Usinox busca constantemente 
desenvolvimentos tecnológicos, obje-
tivando soluções para as necessidades 
de mercado, oferecendo produtos e 
serviços de qualidade. 

Com atendimento diferenciado e 
muito comprometimento atua nos seg-
mentos da indústria alimentícia, quími-
ca, farmacêutica, odontológica, cons-
trução civil entre outras. A flexibilidade 
em servir todos estes setores garante 
estabilidade na produção por ocasiões 
das sazonalidades. Seus clientes estão 
espalhados em todo território nacio-
nal, mas tem consolidado sua produção 
através de parcerias fidelizadas com 
empresas da própria região.

Outro fator de destaque em ino-
vações está sendo a oferta de projetos 
nas áreas de arquitetura e decoração, 
que podem ser conferidos através de 
nossa página em @usinoxbatatais .

A base de sustentabilidade de seus 
negócios são princípios e valores, que 
permitem à empresa viver bem o pre-
sente e acreditar em um futuro sempre 
melhor.

Usinox Batatais, transformando 
aço inoxidável em soluções 
para a indústria desde 1993
Com profissionais qualificados e muito comprometimento, os empre-
sários Renato e Ricardo atendem clientes de todo o Brasil nos mais 
variados segmentos de mercado

Projetos da USINOX para as áreas de 
arquitetura e decoração
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correio e números residenciais.
“Cerca de 95% das vendas da Frezza Inox são para ou-

tras empresas, como indústria, atacadistas e varejistas. Te-
mos vendedores externos e atuamos também na venda para 
pessoas físicas oferecendo produtos para residências, como 
números e tampas da caixa de energia elétrica”, comentou 
Leonardo Frezza.

Na Frezza Inox quase todos os produtos são feitos por 
encomenda e de acordo com o que o cliente solicita. Alguns 
produtos fabricados pela empresa possuem medida padrão. 
Cerca de 97% dos produtos são por encomenda, principal-
mente tanques para indústria, pois cada um tem suas medi-
das e particularidades.

Os pedidos de produtos de lazer, como cascatas, mesas e 
bancos em inox para piscinas, costumam crescer em algumas 
estações do ano, principalmente agora no início da prima-
vera, com as pessoas preparando suas áreas de lazer para o 
verão, portando faça já o seu pedido.

O atendimento na Frezza Inox é de segunda à sexta-fei-
ra, das 7h às 11h30 e das 13h às 17h18. O endereço é Rua 
Otorino Ravagnani, n.º 640 A, Bairro São José, na saída para 
Franca. O telefone de contato é o (16) 3662-4928.

Frezza Inox, o novo conceito em produtos 
para a indústria e lazer em aço inoxidável

Em comparação com outras regiões do estado e até 
do Brasil, Batatais é a cidade que reúne a maior 
quantidade de empresas de transformação de aço 

inoxidável, podendo ser até considerada a “Capital dos Pro-
dutos em Aço Inox. Nesse contesto está a “Frezza Inox In-
dústria e Comércio”, que possui um portfólio muito variado, 
atende desde o setor industrial ao de construção civil, com 
inovação e comprometimento vem se destacando na cidade, 
conquistando cada vez mais espaço.

A empresa foi fundada há um pouco mais de sete anos, 
surgiu da união de um grupo de amigos que já trabalha-
vam em outras empresas do ramo de inox. Atualmente os 
proprietários são Joaquim Antônio Frezza e Leonardo Frezza 
Miranda, que contam com uma equipe de 11 profissionais 
especializados em aço inox.

Sempre trabalhando para oferecer produtos de alta qua-
lidade, com a garantia da marca Frezza Inox, a empresa pro-
duz vários produtos para laticínios, tanques para indústria de 
cosmético, vasos de pressão para autoclaves, cascatas para 
piscinas, churrasqueiras em inox, escadas, corrimãos, mesas 
para piscinas, chumbadores de piscinas, caixas de passagem, 
tampa de energia elétrica, tampa de relógio de agua, caixa de 
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As crianças estão cada vez 
mais atentas a tudo, ma-
nifestando personalidade 

e gosto próprio cada vez mais cedo. 
Quando o assunto é moda então, elas 
preferem escolher o que vestir, assim, 
há exatos dois anos, nasceu a loja 
Pingo de Mel, que veio para atender 
a esse público que gosta e entende de 
moda, com roupas bem descoladas, no 
estilo blogueiro.

Segundo a proprietária da Pingo 
de Mel, Lillian Rosa, ela trabalhou com 
moda adulta por 13 anos, fazendo o 
comércio itinerante, atendendo clien-
tes em domicílio. Em 2019, tendo di-
ficuldade em encontrar roupas infantis 

da moda denominada “blogueira” para 
a sua filha, teve a ideia de abrir a loja 
Pingo de Mel, com uma grande varie-
dade de roupas infantis masculina e 
feminina.

“Trabalhamos com moda infantil, 
estilo blogueirinhos e conjuntos, com 
precinho bem baixinho que as ma-
mães amam”, comentou Lillian Rosa,

Há dois anos, a Pingo de Mel de-
cidiu inovar, aprimorando um espaço 
físico localizado na Rua Doutor Alberto 
Gaspar Gomes, esquina com a Aveni-
da Doutor Chiquinho Arantes, onde a 
criançada vai se sentir à vontade para 
montar seus guarda-roupas com cria-
tividade e elegância.

“Sou apaixonada pelas crianças e 
todo dia procuro sempre novidades 
pra deixar elas na moda e as mamães 
felizes. Prezamos por um ótimo aten-
dimento que os nossos clientes sem-

público juvenil, com lindas camisetas 
de games e mangás, como o famoso 
Free Fire, o Sonic e o Naruto para os 
meninos e muitos conjuntinhos para 
as meninas. Também tênis, chine-
los personalizados, sandálias e vários 
acessórios.

“A Pingo de Mel cresceu muito 
nesse período de pandemia, buscando 
sempre inovar para a cada dia oferecer 
a maior variedade e qualidade para os 
nossos clientes. Venham nos fazer uma 
visita e conhecer a nossa linha de pro-
dutos para os seus filhinhos. Também 
temos atendimento personalizado 
pelo whatsapp”, informou Lillian.

A loja Pingo de Mel está localiza-
da à Rua Doutor Alberto Gaspar Go-
mes, n.º 601, Centro. Contato pelo (16) 
98863-3738 – whatsapp. Aberta de 
segunda à sexta-feira das 9h às 18h e 
aos sábados das 9h às 13h.

Loja Pingo de Mel é destaque 
em Batatais na moda infantil

Roupas descoladas, no 
estilo blogueiro, muito 
atuais e do jeitinho que 

criançada mais gosta

pre elogiam 
em redes so-
ciais”, ressal-
tou Lillian.

Além  da 
moda in-
fantil, a loja 
Pingo de Mel 
também está 
com cole-
ções para o 
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Há mais de 10 anos 
surgia em Batatais a 
“Ótica Lis”, trazendo 

uma nova maneira de ofere-
cer óculos de grau ou de sol na 
cidade, com qualidade e bom 
preço. Em 2012 a empresária 
Deusmira Maria Alves assumiu 
a marca, acrescentando ainda 
mais profissionalismo, ótimo 
atendimento para os clientes e 
tudo o que há de mais moder-
no no setor de ótica.

Uma loja ampla, com am-

Na parte de lentes de 
contato, para aquelas pes-
soas que necessitam de 
correção visual, mas que 
não se adaptam às arma-
ções de óculos, a Ótica Lis 
oferece as melhores da ci-
dade. “Trabalhamos com as 
melhores lentes de contato 
para a correção da visão e 
também lentes de contato 
coloridas, que dão um up 
no visual”, comentou.

A Ótica Lis oferece aces-

Na Ótica Lis, seja óculos de grau ou de sol, você 
encontra qualidade e o melhor preço da cidade

biente climatizado, várias opções em armação de óculos, dos 
mais tradicionais aos mais modernos, cores e modelos para 
agradar seja qual for a preferência do cliente, tudo com um 
preço muito especial, o melhor da cidade.

Além de ter todo o conforto na hora da compra, na Ótica 
Lis um dos principais diferenciais é o excelente atendimento 
de Deusmira e de suas colaboradoras, sempre prontas para 
dar aquela atenção especial.

“Comprar um óculos novo não é só chegar e escolher. Na óti-
ca Lis acolhemos o cliente, fazemos todas as orientações, ajuda-
mos ele a optar pelo produto que realmente o satisfará, aquele 
óculos que além de fazer a correção visual irá ser agradável, com-
pondo os traços do rosto e da personalidade. A Ótica Lis tem esse 
diferencial. O nosso objetivo é que o cliente fique satisfeito com 
sua compra em todos os sentidos”, ressaltou Deusmira.

A Ótica Lis tem em seu portfólio de produtos todos os 
tipos de marcas e modelos de óculos de grau e de sol. “Tra-
balhamos com lentes 100% personalizadas onde é possível 
entregar o melhor produto com a melhor adaptação. Temos 
alta variedades de modelos, oferecemos óculos solares com 
ou sem graduação”, disse a empresária.

sórios para óculos e suas lentes, como cordão para óculos 
(correntinhas) e também limpeza de lentes, manutenção gra-
tuita a seus clientes e todo o tipo de apoio necessário como 
por exemplo: troca das plaquetas (apoio nasal), limpeza pe-
riódica e ajuste.

“Na Ótica Lis você vai encontrar lentes com a melhor tec-
nologia do mercado, 100% digital, desde as medidas até a 
fabricação, tudo com a melhor personalização, assim tendo a 
melhor adaptação e melhor resultado. Venha nos fazer uma 
visita e surpreenda-se!”.
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A Pontual e nós! Somos uma 
conceituada empresa de 
Joias e Relógios em Batatais. 

Há 42 anos no mercado, temos uma 
sólida experiência na área de joias e 
artigos de joalheria em geral.

Em 1979, o saudoso Josafá Gar-
cia de Araújo, pela vasta experiência 
no ramo de joias e relógios fundou 
a loja A Pontual Joias e Relógios no 
coração da nossa querida cidade de 
Batatais/SP.

Em todos esses anos foi prestigia-
do por seus muitos clientes e toda a 
população de Batatais, pela qualidade 
de seus serviços e produtos, como pela 
idoneidade e caráter.

Em 2012, Josiana Garcia de Araú-
jo Volpin, filha de Josafá, e seu ma-

rido, Adriano Volpin, entram para os 
negócios da família. Assumem a loja, 
trazendo outras variedades de produ-
tos dentro do nicho de joias. Inves-
tindo e renovando o visual da loja e 
o atendimento ao cliente. Josiana por 
sua formação superior em Química e 
especializada em Ourivesaria é capaz 
de certificar a qualidade dos produtos 
e atender as exigências de mercado.

Desde 2013, a loja física ainda no 
coração de Batatais, passa por uma 
reestruturação e ganha um novo es-
paço, mais moderno e sofisticado, para 
atender ao novo perfil de clientes, sem 
perder a tradição e objetivo. Com novas 
instalações, sempre situada na mesma 
Rua Coronel Joaquim Alves, porém, 
atualmente no n.º 15, conta agora com 
um espaço de exposição de seus pro-
dutos, pista de vendas, mais moderno 
e atrativo. Além do espaço interno para 
a prestação de serviços e o excelente 
atendimento de sempre.

A Pontual Joias e Relógios é uma 
loja de comércio e prestação de servi-
ços no nicho de artigos de luxo. Oferece 
suporte em diversas linhas da ourive-
saria e alta relojoaria. Sendo compos-
ta por uma equipe de profissionais 
capacitados e atualizados, com vasta 
experiência no mercado. Oferecendo 
produtos e serviços de qualidade, com 
transparência e confiabilidade.

Nossa missão é promover a satisfa-
ção de clientes, cujo consumo de joias 
e relógios, configure um instrumento 
de construção de identidade, de re-
lação de confiança, seriedade e ética 
com os nossos clientes. Nossa visão é 
ser uma loja de excelência em vendas 
e prestação de serviços, transformando 
nossas ações em realização pessoal de 
cada cliente atendido.

Respeitamos a qualidade em nos-
sos produtos, como um princípio rigo-
roso de satisfação de nossos clientes. 
Nossos fornecedores são cadastrados 
nas principais associações do mercado 
e nossas peças passam por um rígido 
controle de qualidade interno, antes 
que chegue às mãos de nosso consu-
midor final.

A Pontual Joias e Relógios, eterni-
zando momentos especiais! É um pra-
zer receber sua visita, e será muito bom 
tê-lo como parte de nossa família.

Joias e Relógios em Batatais 
é na A Pontual há 42 anos
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Pediu, chegou! Isso mesmo, somos um aplicativo de 
delivery de tudo, oferecemos uma plataforma com-
pleta aos nossos usuários que funciona como um 

“shopping virtual”, facilitando a compra, venda e a entrega 
de produtos. Tudo pelo celular, bem simples de usar!

No Alfred Delivery você encontra restaurantes, floricultu-
ras, gás e água, pet shops, produtos fitness, padarias, con-
veniências de bebidas, beleza e muito mais! Os melhores 
estabelecimentos da cidade reunidos em um único lu-
gar! O Alfred é o aplicativo mais completo da cidade, 
trazemos facilidade e comodidade para qualquer 
situação, seja um jantar, aquele presente de úl-
tima hora ou ração para seu pet, tudo no con-
forto da sua casa e na palma de sua mão! 
Seu mordomo de bolso favorito foi criado 
especialmente para estar à sua disposi-
ção em todos os momentos!

Pensado em gerar mais con-
forto aos clientes, visibilidade 
aos empreendimentos locais, 
e mais uma fonte de ren-
da para a população de 
Batatais, priorizando a 
qualidade e excelência de 
nosso trabalho, suporte hu-

manizado e buscando a evolução constante, temos a chance 
de contribuir com a economia da cidade, neste momento tão 
delicado.

Além do aplicativo, nós também oferecemos uma solu-
ção de logística para as empresas que não possuem delivery 

próprio, disponibilizando nosso 
sistema para que possam 
solicitar nossos shoppers 
(entregadores) para realiza-

rem os serviços de entregas, 
com rapidez e agilidade, sendo 

todos treinados e capacitados para 
melhor lhes atender! Atualmente, 

contamos com um time de 100 colabo-
radores responsáveis pelo delivery Alfred.

Para quem também desejar expor seus 
produtos e proporcionar a seus clientes uma 

experiência de compra mais cômoda e fácil, se 
livrar das dores de cabeça com as entregas ou está 

em busca de uma renda extra, podem entrar em 
contato conosco através do telefone (16) 98142-8439 

e/ou e-mail batatais@alfreddelivery.com
Alfred Delivery, você pede, a gente entrega!

Baixe o aplicativo escaneando o QR code abaixo e desfrute 
de todo o conforto que seu mordomo pode te proporcionar!

Alfred Delivery, o aplicativo de compras 
e entregas mais completo de Batatais
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Já há alguns anos que a tecnologia passou a fazer parte 
do nosso cotidiano, sobretudo os equipamentos pes-
soais, como os celulares, um produto extremamente 

privado, que além de servirem como telefones, acumulam 
várias funções das quais dependemos muito, como aplica-
tivos financeiros para controle de contas bancárias e cartões, 
e-mail, redes sociais, etc. Por isso é importante que estejam 
sempre com um ótimo funcionamento e nunca nos deixe na 
mão. Como todas as máquinas, imprevistos acontecem e é 
necessária a manutenção especializada. Assim surge o nome 
Cyber Cell, a melhor assistência técnica de Batatais e região.

Dois profissionais altamente especializados, Diego Hirle 
Cattin e Edna Mara Roncari. Diego no laboratório de tecno-
logia totalmente equipado para a manutenção dos equipa-
mentos que chegam necessitando de solução especializada. 

No atendimento a Mara, recepcionando e aco-
lhendo os clientes que precisam rapidamente 
do celular devidamente funcionando, com 
toda a sua capacidade e alto desempenho.

Segundo pesquisa da ACE, atualmente Ba-
tatais possui mais de 62 mil chips de celula-
res conectados. Os empresários Diego e Mara, 
observando a carência no setor de assistência 
técnica, se especializaram na manutenção de 
alta tecnologia para celulares, tablets e outros 
equipamentos, inaugurando a empresa Cyber 
Cell em abril de 2015.

“Esse ramo exige muitos conhecimentos 
e a experiência se toma indispensável, pois 
trabalhamos com tecnologia avançada, onde 
estão várias informações pessoais de clientes, 
por isso, quando algo incomum ocorre, como 
o travamento do sistema, falha de bateria, en-
trada de carregador danificada, touch que não 
responde, troca de tela trincada ou quebrada, 
tem que ser solucionado de forma profissio-
nal e em curto prazo. Visamos proporcionar 
tranquilidade no reparo do equipamento e o 
melhor custo e benefício para nossos clientes”, 
comentou Diego Cattin.

No início a empresa estava localizada na Rua Santos 
Dumont, e para melhor atender os clientes, precisou de 
um espaço mais amplo e na região central, abrindo a loja 
na Rua Sete de Setembro, n.º 201, esquina com a Praça 
Doutor Paulo de Lima Correa, próximo à Prefeitura de Ba-
tatais.

Além de uma assistência completa para equipamento 
eletrônicos de alta tecnologia, a Cyber Cell oferece uma varie-
dade em acessórios, como carregadores, protetores de cabos, 
películas, caixas de som bluetooth, fones de ouvido sem fio, 
game fones e muito mais.

“Venha nos fazer uma visita e conheça tudo o que temos 
para você e para o seu celular. A Cyber Cell é rapidez, agili-
dade, qualidade nos serviços, preço justo e, acima de tudo, 
honestidade”, afirmaram Diego e Mara.

Cyber Cell, a melhor assistência 
técnica de celulares e tablets 
de Batatais e região
Um ramo que exige muitos conhecimentos e a experiência 
se torna indispensável, pois trabalhamos com tecnologia 
avançada, afirma Diego Cattin
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Para começar a contar um pou-
co dessa trajetória de muito 
trabalho e sucesso, primeiro 

é importante ressaltar que a Loja Cidi-
nha Modas atende famílias de clientes 
há mais de 26 anos, sendo o ponto co-
mercial visitado pelos pais com os filho 
e depois as três gerações ao mesmo 
tempo, avós, pais e filhos. O que isso 
significa? Logo mais voltaremos a falar 
disso.

A Loja Cidinha Modas foi inaugu-
rada em 1995, pela empresária Maria 
Aparecida Donizeti de Castro Maluf. De 
lá para cá muita água passou debaixo 
da ponte. Cidinha, como é mais conhe-
cida por amigos e clientes, desenvol-
veu ainda mais seus dons comerciais, 

mas o início foi com muita labuta e 
perseverança.

Em 1984, Cidinha trabalhava no 
comércio da cidade, em uma loja da 
região central de Batatais, conhecida 
como Dani Shoes, que ficava na Rua 
Doutor Leandro Cavalcante, onde des-
cobriu e desenvolveu seu dom para o 
comércio. Pouco tempo depois, já casa-
da com Paulo Maluf, começou a viajar 
à Ribeirão Preto onde fez uma parceria 
com a empresa Lucas Armarinhos, pe-
gava alguns produtos em consignação 
e os vendia para clientes em Batatais.

“Naquela época, meu marido tinha 
um Opala Comodoro, íamos a Ribeirão, 
pegávamos as mercadorias e em Ba-
tatais eu e o Paulo fazíamos as visitas 
nas casas para vender, e foi assim, ven-
dendo de porta em porta que começou 

Cidinha Modas, a história 
de trabalho e sucesso do 
alto do Riachuelo

a história da Loja Cidinha 
Modas”, comentou a em-
presária.

Hoje, já estabelecida 
no alto do bairro Riachue-
lo há mais de duas déca-
das e meia, a Cidinha Mo-
das é uma loja de artigos 
de vestuário completa, 
com produtos femininos 
e masculinos, adultos e 

infantis. Vários vestidos, blusas, saias, 
shorts, roupas íntimas, sandálias e 
lindas bolsas para o público feminino. 
Para os homens, calças, camisas, ca-
misetas, meias e cuecas, bermudas e 
chinelos. Para o público infantil, a loja 
praticamente tem de tudo.

No início do texto, comentamos 
sobre a frequência de várias gerações 
de clientes, que fazem suas compras e 
sempre retornam na Cidinha Modas. 
Além dos bons preços e ótima quali-
dade dos produtos, isso se deve prin-
cipalmente ao excelente atendimento 
da empresária Cidinha e de suas cola-
boradoras, Adriana de Siqueira Barbo-
sa e Kayllane Sabrina Neves.

Se o assunto é roupa nova, você 
encontra tudo em um só lugar. Cidinha 
Modas, faça uma visita e surpreenda-se!
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No ano de 2004, por conta de 
um sonho e de uma necessi-
dade do momento, surgiu na 

cidade de Batatais a FJ Projetos e Cons-
truções Ltda. Após 17 anos de muita de-
dicação, construindo uma relação sólida 
com seus clientes, colaboradores e par-
ceiros, a FJ contribui para o crescimento e 
desenvolvimento da nossa região.

A FJ Projetos e Construções oferece 
aos seus clientes o gerenciamento e exe-
cução de empreendimentos comerciais, 
industriais e de conjuntos habitacionais. 
Além disso, atua no seguimento de lote-
amentos, cuidando do desenvolvimento 
e implantação de todas as fases do em-
preendimento, desde a escolha da área 
até a entrega final da obra.

COMERCIAL E INDUSTRIAL
Nos projetos comerciais e industriais, a 

FJ proporciona rapidez e qualidade nos ser-
viços executados, pois, para esses setores, 
terem suas obras concluídas e operando no 
menor prazo possível, são diferenciais que 
trarão satisfação e resultado aos clientes. 
Essa agilidade, somada à responsabilidade 
de execução com critérios de qualidade, faz 
a FJ Projetos e Construções referência nos 
seguimentos Comercial e Industrial.

LOTEAMENTOS
Da escolha da área até a entrega final 

do empreendimento, com uma forte di-
nâmica na prospecção de novos terrenos, 
a FJ Projetos e Construções diferencia-se 
pela implantação de ótima infraestrutura 
e está presente em todas as fases de seus 
empreendimentos: projeto, execução, 
acompanhamento, licenças e documen-
tos necessários aos órgãos competentes, 
respeitando o meio ambiente, as condi-
ções, prazos e necessidades dos clientes.

Há mais de 15 anos construindo obras de 
grande e médio porte: comerciais, industriais, 

loteamentos e conjuntos habitacionais
Desde 2004, a FJ Projetos e Construções Ltda. está contribuindo para o 

desenvolvimento dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais

Construções Industriais

OBRAS DE GRANDE PORTE E 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO

A FJ Projetos e Construções é es-
pecialista no trabalho. Sua experiência 
adquirida nos anos de atividades a cre-
dencia para desenvolver obras de gran-
de porte com excelência, assegurando 
perfeição na execução dos projetos.

Instituições de Ensino

Loteamentos

Traga seu projeto para a FJ Projetos 
e Construções Ltda. e faça parte dessa 
rede de clientes satisfeitos.

Construções Comerciais

Praças de Pedágio
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Com apenas dois anos e 6 meses de atuação, a We-
clix – provedora de internet de Ribeirão Preto – opera 
hoje em mais de 40 cidades do interior do estado 

de São Paulo. Esse crescimento exponencial foi impulsionado 
pelo desejo de se criar uma empresa diferente, descompli-
cada, moderna, que nasceu para quebrar padrões. Por trás 
de todo esse sucesso há a importante participação de uma 
mulher, que integra o quadro de diretores da Weclix.

Há 3 anos, Kátia Andrade abriu mão de uma carreira con-
solidada de 18 anos em uma empresa de telecomunicações 
para se lançar em um projeto novo, criando uma empresa 
que tivesse sua energia, onde ela pudesse fazer acontecer. 
Tanta confiança em um novo desafio não surgiu da noite para 
o dia: Kátia iniciou sua trajetória profissional como recepcio-
nista e chegou a gerente da empresa em que atuava. Além 
de toda a sua bagagem, teve um grande exemplo de força e 
determinação dentro de sua própria casa: sua mãe.

DE SECRETÁRIA A GERENTE
Em 1999, enquanto cursava o 1° período de Administra-

ção, Kátia teve a oportunidade de trabalhar – por meio de 
uma empresa terceirizada – como secretária na empresa de 
telecomunicações do grupo CEMIG (Companhia Energética de 

Minas Gerais), na época fundada com a razão social Empresa 
de Infovias, que em 2010 mudou para CEMIG Telecom. Em 
2000, foi convidada pelo então CEO da época Fernando Pi-
menta, para ser secretária da diretoria e ao mesmo tempo 
apoiar algumas funções administrativas em outros depar-
tamentos. Em menos de um ano, Kátia já estava atuando no 
departamento de suprimentos e logística da companhia, e seu 
primeiro grande desafio nessa função foi a implantação do pri-
meiro ERP, sistema de gestão da empresa. Em 2008, Kátia rea-
lizou o sonho de morar no exterior, ficando 3 meses no Cana-
dá, e, quando retornou ao Brasil, enfrentou o segundo desafio: 
implantar um novo ERP – o SAP –, experiência que contribuiu 
para o próximo salto na carreira. “Acredito que até hoje exista 
algum preconceito sobre a capacidade técnica da mulher, po-
rém numa escala muito menor do que 10 anos atrás. E que 
bom que essa mudança esteja acontecendo”, comenta. 

Kátia passou por vários setores, como área de suprimen-
tos, comercial, tendo chegado a ser Gerente de Suprimentos 
e Logística e Gerente de Representante Comercial.  Mas re-
solveu deixar a empresa onde atuava para buscar um sonho: 
lançar a Weclix.

SONHO CONQUISTADO

De secretária a diretora 
de uma das provedoras 
de internet mais 
promissoras 
da região

Kátia Andrade conta sua trajetória profissional 
e como chegou ao sucesso em uma área 

predominantemente masculina

Depois de quase 20 anos na área de telecomu-
nicações, Kátia enfrentou o desafio de criar uma 
provedora de internet diferente, descomplicada, que 
entregasse aos clientes uma internet de verdade, com 
qualidade, transparência, agilidade e um atendimen-
to diferenciado ao cliente. 

“Tudo o que estamos conquistando me deixa 
muito orgulhosa. A Kátia do início da carreira era 
uma Kátia ansiosa por chegar aonde ela chegou e que 
estava aprendendo muito para realizar algo muito 
maior, como a Weclix. Tive muitas mulheres ao longo 
da minha trajetória que foram referências pra mim 
e hoje me sinto segura para poder ajudar e falar da 
minha história para as pessoas que trabalham comi-
go. Além disso, estar ao lado desse trio de diretores 
que incluem Fabrício Kameyama, Giuliano Mendes e 
Ricardo Campos, é uma experiência extremamente 
enriquecedora”, finaliza.
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Já reconhecida pelo seu excelente 
trabalho no setor de entreteni-
mento, oferecendo o que há de 

melhor para deixar o seu televisor com 
imagem de cinema, com parabólicas ou 
canais extras por assinatura e modernos 
controles remotos, a Antena e Cia inovou 
o seu portfólio de produtos e passou a 
oferecer tecnologia e equipamentos para 
a segurança de imóveis, que vai desde 
modernas câmeras de monitoramento à 
cercas elétricas, tudo para deixar sua casa 
ou empresa extremamente protegida.

Atualmente, há uma preocupação 
crescente em proteger o patrimônio, 
algo importante não apenas pelo lado 
econômico, mas também de resguardar 
a integridade das pessoas. Pensando 
nisso, a Antenas e Cia se especializou 
para oferecer o que há de melhor em 
segurança para casa e empresas.

Dentro de seu portfólio de produ-
tos, está o moderno Circuito Fechado 
de TV, também conhecido como CFTV. 

Antenas e Cia tem tudo para a segurança de seu imóvel
Além dos sistemas mais modernos de monitoramento e proteção, a empresa também oferece a 

tecnologia fotovoltaico para economia de energia elétrica
As câmeras instaladas em pontos es-
tratégicos, inibe a ação de criminosos 
e pessoas mal intencionadas, pois fica 
claro que tudo que está sendo feito na-
quele ambiente está sendo monitorado 
e registrado. O CFTV possibilita que as 
imagens registradas fiquem gravadas 
para que possam ser analisadas pos-
teriormente, auxiliando na identifica-
ção de suspeitos e até sendo utilizadas 
como provas em processos legais. Essas 
imagens são transmitidas em tempo 
real, podendo serem vistas pelo clien-
te em qualquer lugar do mundo, desde 
que esteja conectado à internet.

Além do sistema de monitoramento, 
a Antenas e Cia também oferece alarmes, 
sensíveis ao movimento e tentativa de in-
vasão, instalação de cercas elétricas e lan-
ças nos muros e fachadas que aumentam 
ainda mais a proteção do imóvel, garan-
tindo que pessoas indesejadas realmente 
fiquem do lado de fora mesmo quando 
não há ninguém em casa ou na empresa.

“Temos também vídeo porteiro wifi, 
com detecção de movimento, imagem 
em tempo real que dá para monitorar 
por aparelho celular a longa distância, 
visão noturna e armazenamento ex-
pansível. Atendimento e visualização de 
quem está em frente à sua casa onde 
você estiver. Visualize, grave, atenda e 
converse com o visitante remotamente”, 
comentou Aline Nardi.

Em tempos de crise hídrica, com o 
acionamento das poluidoras termoelé-
tricas para suprir a necessidade de ener-
gia elétrica, as contas de luz estão cada 
vez mais altas. A Antenas e Cia tem uma 
solução que vai gerar uma economia de 
até 95%. A instalação do sistema foto-
voltaico, placas que captam a energia 
solar e a transformam em energia elétri-
ca limpa e de baixíssimo custo.

“Faça-nos uma visita, peça o seu 
orçamento sem compromisso e tenha 
mais tranquilidade para aproveitar os 
bons momentos da vida”, disse Aline.
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Em Batatais, quando o assunto é moda feminina, com 
o brilho da beleza jovem em peças de roupa de qua-
lidade e sempre com o melhor preço, o nome é Bia 

Bonita, da empresária Raphaela Inocêncio, 28 anos, que vem 
deixando a sua marca cada vez mais forte e conhecida des-
de outubro de 2019, quando decidiu colocar em prática seus 
planos de empreendedora.

Com o total apoio de seus familiares e, principalmente do 
seu marido, Claudinei Grotti Júnior, 30 anos, em meados de 
2018 Raphaela decidiu que começaria a escrever sua história 
profissional como proprietária de loja do segmento de ves-
tuário e exímia vendedora, pois já acumulava experiência no 
contato com o público feminino. Então estava decidido, 2019 
seria o ano em que seu sonho se tornaria realidade.

No dia 7 de outubro daquele ano, com os produtos to-
dos à mostra no interior da nova loja, dispostos de maneira 
a encantar as primeiras clientes, localizada no início da Ave-
nida Andradas, esquina com a rua Santos Dumont, no centro 
de Batatais, a Bia Bonita, nome em homenagem à filhinha 
Beatriz Inocêncio Grotti, de 10 anos, dava início às suas ati-
vidades.

Como todo início de uma pequena empresa no Brasil, 
Raphaela enfrentou algumas dificuldades, mas conseguiu se 
fixar no mercado com as vendas cada vez mais crescentes, 
principalmente no período de final de ano, quando os consu-

midores se preparam para passar as festas com roupas novas.
A empresa estava praticamente estabilizada, mas o iní-

cio da pandemia do Covid-19, em março de 2020, devido aos 
protocolos sanitários de combate ao vírus, a loja teve que fi-
car fechada por algum tempo. Nos dias em que se podia abrir 
as portas, as clientes quase não saiam de casa em respeito ao 
isolamento social. Algumas vendas foram feitas pelas redes 
sociais, pelo whatsapp com o sistema delivery.

“Por conta da pandemia eu desanimei muito, mas perse-
verei para manter o meu sonho. Não podia simplesmente me 
entregar. Com o apoio do meu marido e da minha filha segui 
em frente, na expectativa de dias melhores. Foi quando en-
contrei esse novo ponto comercial na Rua Marechal Deodoro 
e reformulei toda a loja novamente, com muito mais roupas 
femininas, cada uma mais linda que a outra”, ressaltou Ra-
phaela.

A empresária afirma que sempre trabalha com peças da 
moda feminina, produtos de muita qualidade e bons preços, 
pois acredita que para se vestir bem e com elegância, não 
precisa ter muito dinheiro.

“Venham nos fazer uma visita. Temos muita variedade 
em peças femininas adultas com preços a partir de R$ 9,99. 
Prezamos muito pela satisfação de nossas clientes, isso é 
fundamental aqui na Bia Bonita. Venham e sintam-se em 
casa”, disse Raphaela.

Tudo para você em um só lugar:

Bia Bonita reúne 
a mais bela moda 
feminina, qualidade 
e preço justo
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Você já conhece a “Loja Ideal 
Casa”? As pessoas adoram 
comprar e pagar barato. A 

grande maioria está tentando econo-
mizar e precisa de produtos de quali-
dade e preços baixos, pois o orçamento 
está sempre apertado. Foi baseado nis-
so que o empresário Miguel Sanches 
decidiu abrir em Batatais uma loja re-
pleta de ótimos produtos para presen-
tes, decoração e utensílios domésticos.

Em 2005 foi inaugurada a moderna 
“Loja Ideal Casa” no principal corre-
dor comercial de Batatais, na Rua 
Coronel Joaquim Rosa. A Ideal Casa 
é especializada no ramo de utilida-
des domésticas, presentes e deco-
ração. Tem mais de cinco mil itens 
entre porcelanas, utensílios para 
cozinha, móveis, espelhos, quadros 

e artigos para jardinagem.
Com amplo espaço físico e o am-

biente climatizado, tudo devidamente 
organizado para melhor atender. Os 
produtos estão expostos da melhor 
forma e agrupados por categoria, o que 

Loja Ideal Casa, qualidade e melhor 
preço em presentes, decoração e 
utensílios domésticos

com anos de experiência 
no setor comercial, sempre 
busca os melhores produ-
tos do mercado, priorizando 
a qualidade e a diversidade 
dos artigos, sempre intro-
duzindo novos itens no 
portfólio de produtos da 
loja. Os clientes sempre en-
contram novidades na Ideal 
Casa, uma empresa com-
prometida e pronta para 
realizar um excelente aten-
dimento aos seus clientes.

“Além de oferecer o 
menor preço, a Ideal Casa 
está em constante aprimo-
ramento, procurando novos 
produtos a cada compra de 
mercadorias para que toda 

facilita a visualiza-
ção, acesso e esco-
lha pelos clientes. 
Os utensílios para 
cozinha e os orga-
nizadores domés-
ticos são os mais 
procurados, além 
da grande procura 
por presentes de 
casamento e tam-
bém de “chá-bar”. 

O empresário 
Miguel Sanches, 

semana ofereça novidades”, ressaltou 
Miguel Sanches.

A Ideal casa está localizada na 
Rua Coronel Joaquim Rosa, n.º 106, 
Centro de Batatais. O telefone é o 
(16) 3662-2532.
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Com o total apoio da ACE Bata-
tais, há sete anos um grupo de 
empresários e amigos criaram 

a ação “Movimenta Batatais” com o ob-
jetivo de incentivar a prática esportiva e 
a solidariedade entre as pessoas. A ideia 
deu tão certo, que foi abraçada pela 
comunidade batataense e por muitas 
pessoas de outras regiões, o evento está 
em sua oitava edição. Outra ação de 
destaque de iniciativa do mesmo grupo, 
realizada no primeiro semestres desse 
ano, foi o “Movimento Contra a Fome”.

MOVIMENTA BATATAIS
O Movimenta Batatais, realizado 

anualmente desde 2014, bate recorde 
de venda de camisetas a cada edição. 
Sempre com intuito de auxiliar finan-
ceiramente as entidades que partici-
pam da ação, a comissão organizadora, 
formada por Guilherme Ferraz de Me-
nezes Borges, Roberto Carlos Nardi e 
João Luis Ribeiro Silva (ACE Batatais), 
Cesar Henrique de Sousa (iniciativa pri-
vada) e Emerson Baldochi (entidades), 
consegue patrocinadores para custear 
a produção de parte das camisetas, fa-
zendo com que um maior percentual 
do valor da venda seja destinado para 
as próprias entidades participantes.

Nas sete edições do Movimenta 
Batatais foram vendidas 15.411 cami-
setas, e repassado às causas sociais de 
Batatais o valor de R$ 728.335.00. A 
meta de vendas para a 8ª edição é de 
3.500 camisetas e repassar R$ 175 mil 
às entidades assistenciais, o que poderá 
totalizar mais de 18.900 camisetas ven-
didas e mais de R$ 900 mil repassados 
às entidades assistenciais em oito anos.

MOVIMENTO CONTRA A FOME
Em abril deste ano, a comissão 

organizadora do Movimenta Batatais 
lançou mais uma importante ação no 
município, denominada “Movimento 
Contra a Fome”, em prol das entida-
des assistenciais e para a compra de 
cestas básicas para famílias carentes. 
Um Fusca 1995, fruto de doação anô-
nima, foi sorteado por meio da Lo-
teria Federal no dia 17 de julho. Os 
bilhetes para concorrer ao prêmio 
foram vendidos pelas entidades as-
sistenciais do município por R$ 20, 
sendo que a cada venda, R$ 10 foi 
destinado para a própria entidade e 
outros R$ 10 seria para a aquisição 
de cestas básicas.

Em julho, no fechamento da ação, 
foram vendidos 10 mil bilhetes, ren-
dendo R$ 200 mil em dinheiro, sendo 

Movimenta Batatais e Movimento Contra a 
Fome, as duas maiores ações sociais de Batatais

que R$ 100 mil ficaram para as pró-
prias entidades, com valores propor-
cionais ao número de venda de bilhe-
tes que cada uma teve, e outros R$ 100 
mil foram utilizados para a compra de 
2.000 cestas básicas, das quais 1.575 
foram entregues ao Fundo Social de 
Solidariedade de Batatais para desti-
nar às famílias carentes e 475 foram 
distribuídas às entidades participantes 
para entregarem às famílias assistidas 
por elas.

No dia 24 de agosto foi lançado o 
8º Movimenta Batatais, com as cami-
setas nas cores azul escuro. 

Entre em contato com a entidade 
de sua preferência e adquira já a sua. 
Para o primeiro semestre de 2022, a 
comissão organizadora do Movimenta 
Batatais já está planejando o 2º Movi-
mento Contra a Fome.
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