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A ACIA em parceria com a Varitus 
Brasil, empresa especializada em 
documentação eletrônica, oferecem 
para os seus associados versões 
que podem substituir o antigo 
emissor de nota fiscal eletrônica 
de forma gratuita ou avançada. O 
NOTAFAZ ACIA possibilita a emissão 
completa das notas, garantindo que 
os documentos estejam corretos 
e dentro das normatizações 
atualizadas constantemente pelas 
Secretarias da Fazenda.

Ao adquirir o NOTAFAZ ACIA, 
automaticamente o associado 
ganha a validação do Certificado 
Digital A1 para a emissão de notas 
fiscais eletrônicas.

⬀䤀一䘀伀刀䴀䄀윀픀䔀匀 一䄀
䰀吀䤀䴀䄀 倀섀䜀䤀一䄀

Assine a NOTAFAZ ACIA e ganhe Certificado Digital A1

Pág. 12

ACIA oferece versão gratuita para emissão de nota fiscal eletrônica

Crie sua loja virtual com a plataforma da ACIA

CRC da ACIA 
Uma solução para recuperar seus créditos

A ACIA está oferecendo uma plataforma para loja virtual que atende os associados de todos os segmentos graças à nova parceria com 
a Activon Sistemas de Negócios. Sem custo de implantação, você pode gerenciar sua loja virtual com praticidade e segurança. Pág. 5

Com o objetivo de agregar mais benefícios aos associados, a  CRC 
(Central de Recuperação de Crédito) da ACIA foi implantada como 
eficiente ferramenta na cobrança de dívidas para as empresas. Os 
consumidores que queiram renegociar suas dívidas também devem 
procurar a CRC da ACIA. Pág. 4

Agora, a Certisign é a prestadora de serviço e suporte da Boa Vista 
Certificadora, empresa mantenedora do SCPC, que atua também 
no mercado de segurança eletrônica de transações e identificação, 
oferecendo serviços de Certificado Digital. Pág.10

Certificado Digital 
Está ainda melhor com a Certisign

O segmento do comércio eletrônico vem ganhando uma importância cada vez maior no Brasil.
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No dia 7 de fevereiro, na sede da ACIA, das 9 às 16 horas, realizou-se a 
Assembleia Ordinária de eleição para a renovação de um terço dos integrantes 
de seu Conselho Deliberativo. A chapa eleita é constituída pelas seguintes 
empresas associadas e seus representantes:
Clínica Veterinária Vida Animal  - (Anderson Dellai Matthiesen)
Eletrônica Marcucci - (Anselmo Marcucci)
Baratão Pisos - (Antonio Luiz Michetti)
Sítio do Vô – (Augusto P. dos Santos Pissinatti)
Metalúrgica Torsol – (Doriana Cristina Moreira)
Art Final Madeiras – (Eloy Pinton Filho)
Translarm – Indústria Eletrônica – (Fernando De La Puente Fernandes) 
Sítio Araruna – (Ivan Tofolo)
Supermercado Favetta – (Joaquim Marques da Silva Filho)
Unimed Araras – (Jorge Luiz Bison)
Zeni Acabamento & Construção – (Marcelo Henrique Zeni)
DN+X Diagnóstico por Imagem - (Mario Aparecido Nava)
KBG  - Indústria Alimentícia – (Valdir Antonio Zuttin)
Os conselheiros foram empossados no dia 10 de fevereiro na ACIA, ocasião em 
foram eleitos o presidente do Conselho Deliberativo, Eder de Fernando; o vice-
presidente, Dr. Jorge Luiz Bison e o secretário, Dr. José Carlos Steola.

ACIA realiza renovação do seu 
Conselho Deliberativo

Associada durante votação para renovação de 1/3 do Conselho Deliberativo da ACIA

As feiras que não cumprem a legislação causam muitos prejuízos, pois o 
valor arrecadado não retorna ao município, deixando de gerar emprego e ren-
da.

A ACIA e a Prefeitura defendem o comerciante de Araras que paga seus 
impostos, oferece garantia de seus produtos, trabalha com política de troca e 
se compromete com a procedência de suas mercadorias para oferecer ao con-
sumidor ararense uma compra segura e de qualidade, como exige o Código de 
Defesa do Consumidor.

A ACIA defende a livre concorrência, mas diante da fiscalização da Prefei-
tura Municipal constatou-se que a empresa promotora do evento não cumpriu 
todos os requisitos exigidos por lei, não conseguindo desta forma o alvará 
municipal para sua realização.

A ACIA e a Prefeitura de Araras estão empenhadas em garantir o desen-
volvimento do município, desde que se cumpra a lei. 

Por que a ACIA e a Prefeitura Municipal de Araras 
exigiram a regulamentação da feira itinerante

em Araras?

Esclarecimento à população sobre as
feiras itinerantes
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O decadente PIB brasileiro
No início deste mês de 

março foi oficializada aos 
brasileiros a brutal e não sur-
preendente queda do Produto 
Interno Bruto (PIB) do país no 
ano de 2016: -3,6%.

Isoladamente o número 
já é bastante didático para se 
convencer quanto ao tama-
nho da crise, típico de quem 
enfrenta grandes problemas 
na economia, mas quando 
aliamos essa queda de 3,6% 
à queda ainda maior do ano 
anterior, de 3,8%, o problema 
se potencializa. Falamos aí de 
um biênio de elevada dificul-
dade econômica no país, que 
acumulou queda de 7,3%.

Todavia há uma grande 
confusão na interpretação 
quando muitos identificam 
esse período como o pior de 
nossa economia, o que está 
longe de ser verdade. Sem 
dúvida falamos do maior de-
clínio em dois anos na história 
econômica recente do país, 
mas é diferente de caracteri-
zá-lo como pior momento.

Afinal, como o crescimen-
to econômico é usualmente 
apresentado na forma de 
índice dentro de uma série 
histórica maior, precisamos 
considerar o colchão de cres-
cimento econômico acumu-
lado no passado recente. 

Somente no ano de 2010 o 
crescimento do PIB atingiu 
7,5%, com muitos outros 
anos de crescimento menor 
que isso, mas que se acumu-
lam num total interessante.

Não menos importante, 
para quem se lembra da 
história recente do país, ca-
racterizar o atual momento 
como o pior período econô-
mico é simplesmente varrer 
para debaixo do tapete todo 
o ocorrido nos anos de 1980, 
reconhecidos como “a déca-
da perdida”, em que incor-
ríamos em hiperinflação de 
quase 1.000% ao ano, taxas 
medíocres de crescimento 
econômico, moratória da dívi-
da externa, sucessivos planos 
econômicos inócuos, além de 
instabilidades das mais va-
riadas. É simplesmente uma 
injustiça.

Mas a brutal queda de ati-
vidade econômica do biênio 
foi generalizada aos setores 
produtivos da economia e, 
principalmente ao reconhe-
cer seus impactos no salto 
de desemprego, machucou 
bastante.

A boa notícia é que a crise 
parece estar já muito próxima 
de ter atingido seu “fundo de 
poço”, ou seja, começa a se 
estabilizar para voltar a reto-

mar algum crescimento eco-
nômico ainda neste ano de 
2017.

Essa mudança de rumo 
precisa ser encarada não ne-
cessariamente como um “mi-
lagre econômico’, tampouco 
quanto fruto exclusivo da mu-
dança de rumos no governo 
do país e em sua política eco-
nômica, mas também como 
uma exaustão do movimento 
de queda, que, pela base está-
tica de comparação, tem seus 
limites para cair.

Há de se comemorar, con-
tudo, a retomada da norma-
lidade da inflação responder 
com queda à retração econô-
mica, o que já é um bom alí-
vio. 

O importante agora é tor-
cer pela retomada dos investi-
mentos, muito abalada na cri-
se, para construirmos algum 
sustento ao crescimento no 
futuro.

Ricardo Buso - 12/03/2017
Economista

ricardobuso@coreconsp.
org.br

CORECON/SP: 29.777-1

Com o objetivo de 
agregar mais benefícios 
aos associados, a  CRC 
(Central de Recupera-
ção de Crédito) da ACIA 
foi implantada como 
eficiente ferramenta 
na cobrança de dívidas 
para as empresas.

As empresas associa-
das podem procurar a 
ACIA para se beneficiar 
desse sistema especia-
lizado em cobrança e 
recuperação de dívidas 
registradas no SCPC – 
Serviço Central de Pro-
teção ao Crédito.

A vantagem da CRC 
para o empresário é 
que o processo da rene-
gociação e recebimento 
da dívida pode ser feito 
diretamente pela ACIA 
sem gerar desgaste en-
tre a empresa e o deve-
dor.

Com a CRC dando 
suporte, os empresá-
rios podem investir no 
aumento da carteira 
de clientes, sem perder 
tempo e dinheiro reali-
zando suas cobranças.

Os consumidores 
que queiram renego-

CRC da ACIA 
Uma solução para recuperar seus créditos

ciar suas dívidas tam-
bém devem procurar a 
CRC da ACIA. Apenas as 
empresas cadastradas 
na CRC estarão aptas a 
receber os débitos dos 
consumidores que rene-
gociarem na ACIA.

Mais informações 
podem ser obtidas na 
própria CRC da ACIA, no 
telefone 3543-7207 ou 
solicite uma visita de 
um dos nossos repre-
sentantes comerciais. 
Procure a ACIA e ganhe 
comodidade no recebi-
mento de seus débitos.
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O que é e para o que 
serve?

É um equipamento 
criado pelo Dr. Wilhelm 
Reich para acumular 
energia vital (que ele cha-
mou de Orgone) presente 
na atmosfera de nosso 
planeta e transmití-la ao 
organismo de quem a uti-
liza, fortalecendo a bioe-
nergia celular (a energia 
dos organismos vivos) 
e, com mais energia, o 
corpo consegue manter-
-se saudável ou curar-se 
das doenças. A ciência já 
comprovou que o corpo 
humano é uma máqui-
na e depende de energia 
para funcionar.

Todas as manifesta-
ções no corpo dependem 
de energia, pois cada mo-
vimento ou pensamento 
é uma sequência de pul-
sos elétricos.

Segundo Reich, o sis-
tema nervoso e o siste-
ma muscular são um só, 

pois a todo músculo está 
associado um neurônio 
(Sistema neuromuscu-
lar), onde o cérebro e a 
rede neuronal são as res-
ponsáveis por guardar as 
memórias e os músculos 
por armazenar as emo-
ções.

Baseado nesta premis-
sa concluiu que qualquer 
trauma ou repressão en-
rijece os músculos e isto 
bloqueia ou desvia o fluxo 
natural dessa bioenergia 
do corpo, e quando esse 
bloqueio ou desvio se tor-
na crônico, chega a im-
pedir os sentimentos de 
emoção e até de prazer. 
Para Reich QUALQUER 
BLOQUEIO À LIVRE CIR-
CULAÇÃO E POR CONSE-
GUINTE À DISTRIBUIÇÃO 
DESSA ENERGIA PELO 
CORPO GERA DOENÇAS 
PSICOLÓGICAS E/OU FÍ-
SICAS, podendo levar até 
a morte, que é a falta 
dessa Bioenergia.

Aqui Reich chegou a 

mesma concepção que a 
filosofia oriental já apon-
tava sobre a ação dessa 
energia vital no corpo 
humano, os 7 anéis de 
bloqueios energéticos 
coincidem com os 7 cen-
tros ou vórtices energé-
ticos, conhecidos como 
chakras.

Principais benefícios

Retarda o envelheci-
mento celular, aumenta 
a vitalidade física, sen-
sação de juventude e 
entusiasmo, relaxa, des-
cansa e traz disposição, 
ajuda muito na cura da 
DEPRESSÃO e de fra-
quezas, ajuda a curar o 
estresse, ativa a vivaci-
dade mental melhorando 
o aprendizado e a gera-
ção de ideias, RENOVA E 
RECUPERA OS ÓRGÃOS 
(rins, fígado, etc.), renova 
e recupera os tecidos (le-
sões, feridas, cortes, fra-
turas, etc.), equilibra os 
ritmos corporais (fome, 
sede, sono, digestão e 
evacuação), regulariza as 
funções sexuais, melhora 
a coordenação motora, 
fortalece a imunidade 
(resistência à doenças), 
ajuda no tratamento de 
doenças incuráveis, ali-
via as dores musculares, 
alivia muito o sofrimento 
do doente com câncer, dá 
sobrevida de até três ve-
zes maior ao doente com 
câncer.

José Valentim Melão – 
Psicólogo
Fones: 3542-7448 / 99338-
5929
valentimmelao@uol.com.br
Jose Valentim Melão / 
facebook

Caixa orgônica - Wilhem Reich
Compilado de Anderson Cattoni
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‘SOS Cheques e Documentos’ é um aliado 
contra fraudes no mercado

Não faltam no mercado 
pessoas que utilizam do-
cumentos de terceiros ou 
cheques falsos para pagar 
compras ou fazer financia-
mentos. O prejuízo só fica 
evidente quando, quem 
vendeu, ao não receber os 
valores que lhes são devi-
dos, descobre que foi enga-
nado com a apresentação 
de documentos roubados, 
furtados, perdidos ou ex-
traviados.

Esta situação pode ser 
minimizada se quem está 
do lado de dentro do bal-
cão contar com serviços 
de avisos de documentos 
ou cheque que estão em 
mãos alheias. É justamente 
esta a proposta do “SOS 
Cheques e Documentos”, 
um serviço da Boa Vista 
SCPC, disponibilizado pela 
ACIA, que informa à conce-

dente do crédito de que há 
algo errado naquela docu-
mentação.

Isso só é possível por-
que os próprios cidadãos 
registram o sumiço dos do-
cumentos no serviço ofe-
recido gratuitamente pelo 
SCPC Um alerta é dispara-
do no momento em que o 
lojista ou vendedor consulta 
o CPF apresentado no siste-
ma e sem seguida aparece 
a informação de que a do-
cumentação foi roubada, 
furtada, extraviada ou per-
dida. Portanto, contar com 
este serviço é fundamental 
para se certificar de que 
quem está em poder dos 
documentos é realmente 
seu dono.

O consumidor, para ter 
as informações inseridas no 
sistema “SOS Cheque e Do-
cumentos”, precisa acessar 

o site Consumidor Positivo 
(www.consumidorpositivo.
com.br), da Boa Vista SCPC, 
e, após se cadastrar no site, 
informar quais foram os 
documentos com os quais 
teve o problema.

Após o registro, a infor-
mação fica disponível por 
cinco anos para quem faz 
as consultas no SCPC. O 
próprio consumidor pode 
fazer o pedido de exclusão 
a qualquer momento. Caso 
não o faça, o registro será 
expurgado do cadastro 
após cinco anos.

Se o cidadão quiser con-
tinuar com o aviso de ex-
travio de seus documentos 
ou cheques após os cinco 
anos, ele precisará fazer 
novo pedido e apresentar 
Boletim de Ocorrência.
Fonte:Comunicação Rede Verde-Amarela
Boa Vista SCPC
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Posto Sebrae auxilia empreendedores em 
atendimento gratuito na ACIA 

O PAE (Posto Sebrae de 
Atendimento ao Empreen-
dedor), em parceria com a 
Prefeitura de Araras, ofe-
rece atendimento diário e 
gratuito na sede da ACIA 
para orientar, esclarecer e 
fornecer informações de 
gestão empresarial para 
todas as pessoas interes-
sadas em abrir seu próprio 
negócio ou buscar melho-
rias na administração de 
sua empresa.

O PAE aplica uma me-
todologia desenvolvida 
para facilitar o acesso 
dos empreendedores das 

diversas áreas aos servi-
ços disponibilizados pelo 
Sebrae. O público alvo do 
posto são os empreende-
dores e micro e pequenos 
empresários de Araras. O 
PAE tem como objetivo 
expandir presencialmente 
o atendimento do Sebrae-
-SP no município.

São identificadas as 
suas necessidades e ofe-
recidos os produtos e servi-
ços do Sebrae e parceiros, 
de forma personalizada e 
específica. Sua atuação é 
voltada para estimular o 
empreendedorismo em 

Araras através de orien-
tações individuais e cole-
tivas, novas oportunidades 
de negócios; obtenção de 
informações mercadoló-
gicas para disponibilizar 
atendimento personali-
zado e especializado na 
esfera empresarial.

Os atendimentos in-
dividuais são realizados 
pela agente de desen-
volvimento Lígia Carla 
Fernandes e podem ser 
agendados pelo telefone 
3543-7208 ou pelo  e -
-mail ligia.pae@aciaara-
ras.com.br.

Site oferece pesquisa de associados

O site da ACIA ofere-
ce uma ferramenta im-
portante para auxiliar 
na busca de empresas 
associadas.  

Localizado no topo 
do canto esquerdo da 
página com o nome 
Pesquisa/Guia de As-
sociados, ao acessar 
este menu, o usuário 

tem disponível três op-
ções de busca por Razão 
Social, Nome Fantasia e 
Ramo de Atividade. 

As três modalidades 
de pesquisa permitem 
que a pessoa encontre 
com mais facilidade uma 
Indústria, Comércio, 
Prestação de Serviço e 
outras atividades, basta 

digitar alguma referên-
cia do nome a ser pes-
quisado ou pela opção 
ramo de atividade.

Todas essas três 
opções de busca dis-
ponibilizam o nome 
completo da empresa, 
endereço, telefones de 
contato e ramo de ati-
vidade.

Para fazer a busca, você pode optar por razão social, nome 
fantasia ou ramo de atividade
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As SEFAZ estaduais 
(Secretarias da Fazen-
da) pararam de atuali-
zar o sistema emissor 
NF-e (Nota Fiscal Eletrô-
nica) desde o dia 1° de 
janeiro de 2017. 

A recomendação da 
própria SEFAZ é de que 
as empresas que usem 
o aplicativo procurem 
alternativas para gerar 
suas notas. O programa 
continuará a funcionar 
para quem tiver a fer-
ramenta instalada, mas 
caso haja alguma mu-
dança de regras na va-
lidação de NF-e ou CT-e, 
esse uso ficaria com-
prometido.

Para atender os em-
presários que ficaram 
sem uma ferramenta 
de emissão gratuita, 
a ACIA -  Associação 
Comercial e Industrial 

e Agrícola de Araras – 
em parceria com a Va-
ritus Brasil, empresa 
especializada em docu-
mentação eletrônica, 
oferecem para os seus 
associados versões que 
podem substituir o an-
tigo emissor de forma 
gratuita ou avançada.

Pensando nessas 
empresas que ficarão 
sem meios de emitir no-
vas notas fiscais atuali-
zadas, a Varitus desen-
volveu uma ferramenta 
ilimitada e com a inter-
face idêntica à solução 
que a SEFAZ fornecia. 
Ela foi chamada de NO-
TAFAZ ACIA.

O NOTAFAZ ACIA 
possibilita a emissão 
completa das notas, 
garantindo que os do-
cumentos estejam cor-
retos e dentro das nor-

matizações atualizadas 
constantemente pelas 
Secretarias da Fazenda.

Ao adquirir o NOTA-
FAZ ACIA, automati-
camente o associado 
ganha a validação do 
Certificado Digital A1 
para a emissão de no-
tas fiscais eletrônicas.

Pela semelhança en-
tre as duas interfaces, a 
adaptação à nova plata-
forma será rápida, pou-
pando tempo e investi-
mento em treinamento, 
além de permitir que a 
empresa siga seus pro-
cessos sem interrup-
ção. A solução é online, 
sem necessidade de 
adequação de equipa-
mento ou instalação. 
Para mais informações, 
acesse:
http://www.aciaararas.

com.br/notafazacia

ACIA oferece emissor de NF-e através 
de parceria com a Varitus Brasil

Assine a NOTAFAZ ACIA e ganhe Certificado Digital A1


