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ACIA lança Campanha Natal da 
Esperança 2017

Parceria Prefeitura de Araras, Sebrae e ACIA.

Prefeitura de Araras, com apoio da 
ACIA e Sebrae, comemoram o Dia do 
Agricultor com palestra e exposição 

em evento gratuito no Centro Cultural.

Desenvolve SP
Workshop gratuito ‘Uma solução 
para cada fase do seu negócio’.

          A ACIA está comunicando seus associados o lançamento da “Natal 
da Esperança 2017” que sorteará um Prisma 0km e mais 10 mil reais 
em vales-mercadoria. 
         Associado, participe da campanha e garanta melhores resultados 
nas vendas de fim de ano! Informe-se na ACIA.                       Pág. 12 
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No ano passado a SEFAZ 
anunciou que o iria des-
continuar seu emissor gra-
tuito de NF-e. Com a falta 
de atualizações, logo novas 
regras que passariam a 
valer tornariam o emissor 
obsoleto, e é justamente o 
que ocorreu. As mudanças 
referentes ao layout da NF-
e, publicadas através da 
Nota Técnica 20016.002, 
afetam a quantidade de 
informações impressas na 
nota e ampliam sua utilida-
de ao SEFAZ.
A NT, que foi divulgada 
no fim de do ano passa-
do, realiza uma revisão do 
layout 3.10, o mudando 
para 4.00, já que a última 
revisão ocorreu em 2014. 
O documento elucida os 

pontos principais de alte-
ração. Essas mudanças en-
globam principalmente a 
validação de regras envol-
vendo novos campos e con-
troles adicionados, sendo 
estes criados com objetivo 
de melhorar informações 
mantidas pelo SEFAZ so-
bre cada nota e empresas.
Para atender os empresá-
rios, a ACIA em parceria 
com a Varitus Brasil, em-
presa especializada em 
documentação eletrônica, 
oferecem para os associa-
dos versões que podem 
substituir o antigo emissor 
de forma gratuita ou avan-
çada.
A ferramenta desenvol-
vida é ilimitada e com a 
interface idêntica à solu-

ção que a SEFAZ fornecia. 
Ela foi chamada de NOTA-
FAZ ACIA que possibilita 
a emissão completa das 
notas, garantindo que 
os documentos estejam 
corretos e dentro das nor-
matizações atualizadas 
constantemente pelas Se-
cretarias da Fazenda.
Ao adquirir o NOTAFAZ 
ACIA, automaticamente o 
associado ganha a valida-
ção do Certificado Digital 
A1 para a emissão de no-
tas fiscais eletrônicas.
A solução é online, sem 
necessidade de adequa-
ção de equipamento ou 
instalação. Para mais infor-
mações, acesse noss site 
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
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Dia do Agricultor é comemorado 
com palestra e exposição de 

produtos da região

A Prefeitura de 
Araras através da Se-
cretaria de Serviços 
Públicos Urbanos e 
Rurais com apoio do 
Sebrae São Carlos e 
ACIA realizarão um 
evento no dia 28 de 
julho em comemora-
ção ao Dia do Agri-
cultor.

O evento acontece-
rá no Centro Cultural 

“Leni de Oliveira Zuri-
ta”, com palestras do 
Sebrae, exposição de 
produtos voltados à 
categoria e um café 
da manhã para re-
cepcionar os agricul-
tores da região.

O tema da pales-
tra “Planejamento 
da Produção Agríco-
la” vai abordar sobre 
o gerenciamento da 

atividade rural, zo-
neamento agrícola, 
análise dos fatores 
do ambiente interno 
e externo com o con-
sultor de Negócios do 
Sebrae, Luis Adriano 
Pinto.

O evento acontece-
rá das 8 às 13 horas, 
e será aberto gratui-
tamento para agricul-
tores da região.
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Agenda de Agosto Núcleo de Música Sesi Araras abre 
inscrições para cursos de iniciação musical
O Sesi Araras abre ins-

crições para vagas rema-
nescentes para o Núcleo 
de Música que será im-
plantando na unidade de 
Araras a partir de agosto 
deste ano. Em junho e me-
ados de julho, as inscrições 
foram direcionadas para os 
alunos da rede Sesi e be-
neficiários das indústrias.

A comunidade em geral 
tem até o dia 4 de agosto 
para efetuar a inscrição. A 
iniciação musical é voltada 
para idades entre 7 e 9 
anos, o de iniciação instru-
mental entre 8 e 17 anos 
e Cordas para maiores de 

18 anos. 
O projeto que está 

presente em 10 unidades 
do SESI, oferece gratui-
tamente cursos livres de 
iniciação musical e ensino 
de instrumentos de cordas 
friccionadas (violino, viola, 
violoncelo e contrabaixo) e 
promove com excelência o 
acesso à música, de forma 
interativa e lúdica, tendo 
em vista o desenvolvimen-
to pessoal, a sensibilida-
de estética e artística do 
aluno.

Para os alunos que bus-
cam ingressar no mundo 
da música, há os módulos 

de Iniciação Musical, Ini-
ciação Instrumental e Cor-
das para Todos. Aos que 
já manuseiam um ou mais 
instrumentos, há o módulo 
Camerata de cordas, que 
tem inscrição entre 3 e 28 
de julho, e também conta 
com um processo seletivo 
entre 31 de julho e 11 de 
agosto.

Os interessados devem 
comparecer pessoalmente 
na Secretaria do SESI Ara-
ras, munidos de RG e CPF, 
RG e CPF do responsável 
(no caso de menores) e 
comprovante de residên-
cia.



6 Araras, Julho de 2017

Depressão
Nem me lembro a última 
vez que te vi. Outrora tão 
vivaz, com tanta vida a 
realizar.
Hoje a escuridão tomou 
a cena e neste buraco, 
não consigo sair!
Pode ser lugar comum a 
tanta gente, não é feliz.
Pode ser a depressão no-
vamente visitar.
Sem que ao menos desse 
conta este estado fica 
duradouro. Já não sinto 
mais a alegria de antes 
e sem que percebesse: 
Estou triste!
E esta tristeza parece sem 
fim e meu corpo procura 
isolar de todo movimento 
que a dinâmica da vida 
nos proporciona.
E sem que perceba faço 
isto sempre, parece que 

a energia vai embora.
E a imobilidade a princí-
pio parece o único lugar 
de conforto.
E assim vou ficando, a 
vontade indo embora, o 
interesse também. As pa-
lavras tomam tom grave 
e cada vez mais curtas.
Também as relações vão 
sumindo e vou ficando 
só.
Estou no seio familiar e 
no entanto sinto-me cada 
vez mais distante e sub-
merso vou ficando e do 
mundo parece que não 
estou mais a participar.
Às vezes acho que nin-
guém percebe que estou 
assim.
E é a família que pode 
e deve perceber que o 
comportamento de um 

de seus elementos se 
alterou.
É esta silenciosa doença 
tão comum em nossos 
dias que vem ganhando 
números assustadores e 
se chama DEPRESSÃO.
E também é bom saber 
que tem cura. Se está 
aprofundada terá que 
ser medicada e acom-
panhada de tratamento 
psicológico e também 
grande oportunidade de 
novamente ter acesso 
a seu sentir, pensar e 
agir. Revisitar seu ser 
que provavelmente tem 
estado à deriva! 

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

Com o objetivo de agre-
gar mais benefícios aos as-
sociados, a  CRC (Central 
de Recuperação de Crédi-
to) da ACIA foi implantada 
como eficiente ferramen-
ta na cobrança de dívidas 
para as empresas.

As empresas associadas 
podem procurar a ACIA 
para se beneficiar desse 
sistema especializado em 
cobrança e recuperação 
de dívidas registradas no 
SCPC – Serviço Central de 
Proteção ao Crédito.

A vantagem da CRC 
para o empresário é que o 
processo da renegociação 
e recebimento da dívida 
pode ser feito diretamente 
pela ACIA sem gerar des-
gaste entre a empresa e o 
devedor.

Com a CRC dando su-
porte, os empresários po-
dem investir no aumento 
da carteira de clientes, sem 
perder tempo e dinheiro re-
alizando suas cobranças.

Os consumidores que 
queiram renegociar suas 

CRC da ACIA 
Uma solução para recuperar seus créditos

dívidas também devem 
procurar a CRC da ACIA. 
Apenas as empresas cadas-
tradas na CRC estarão ap-
tas a receber os débitos dos 
consumidores que renego-
ciarem na ACIA.

Mais informações po-
dem ser obtidas na própria 
CRC da ACIA, no telefone 
3543-7207 ou solicite uma 
visita de um dos nossos re-
presentantes comerciais. 
Procure a ACIA e ganhe co-
modidade no recebimento 
de seus débitos.
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Workshop gratuito traz consultorias 
individuais para 

cada fase do seu negócio

Desenvolve SP 

No dia 27 de julho, 
acontecerá no Cen-
tro Cultural de Ara-
ras “Leni de Oliveira 
Zurita” o Workshop 
“Uma solução para 
cada fase do seu 
negócio”, promovi-
do pela Prefeitura 
Municipal de Araras 
em parceria com a 
ACIA, INVESTE SP, 
BNDES, SEBRAE/SP 
e DESENVOLVE SP.

O evento é dire-
cionado para todos 
os associados e em-
presários que pode-
rão tirar suas dúvidas 
quanto às viabilida-
des de impulsionar 
seus empreendimen-

tos. Na programação 
do evento, será desti-
nado um horário para 
agendamento, das 11 
às 17 horas, para con-
sultorias individuais 
com especialistas do 
DESENVOLVE SP.

A participação no 
Workshop é totalmen-
te gratuita e inclui pa-
lestras do Desenvolve 
SP, Investe SP e do 
BNDES, consultorias 
individuais e apresen-
tação do Crédito Di-
gital, uma modalida-
de de financiamento 
de capital de giro 
para empresas con-
tribuintes do ICMS 
com aprovação em 

até 48 horas, além 
de outras opções de 
financiamento com 
taxas a partir a partir 
de 0% ao mês e pra-
zos em até 10 anos 
para pagar.

Para  as  insc r i -
ções no evento e os 
agendamentos para 
Consul tor ia, serão 
feitas através de um 
formulário eletrônico. 
As pessoas interessa-
das poderão solicitar 
o link desse formu-
lário ou obter mais 
in formações pela 
Agência Municipal 
de Desenvolvimento 
pelo telefone: (19) 
3544-9400.
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Dalmeg Aromas utiliza a plataforma e-commerce da ACIA
para se diferenciar no mercado

A Internet é uma 
grande vitrine virtual e 
um grande gerador de 
negócios. Muitas em-
presas estão faturando 
alto e as perspectivas 
para o futuro são ex-
celentes.

Como todo o negó-

cio promissor é tam-
bém altamente com-
petitivo. Muitas são 
as ferramentas para 
a construção de uma 
loja e sua divulgação. 

A plataforma da 
ACIA, desenvolvida 
pela Activon Sistemas 

de Negócios, oferece 
ao associado a opor-
tunidade de criar sua 
loja virtual e atingir um 
público maior, poten-
cializando suas ven-
das, melhorando seu 
canal de comunicação 
com o consumidor.

A Dalmeg Aromas 
é mais uma empresa 
que aderiu a platafor-
ma de e-commerce da 
ACIA para divulgar sua 
variedade de produtos 
de fabricação própria 
e vem conquistando 
novos clientes. 

Sobre a Dalmeg
A Dalmeg é uma 

empresa de cosméticos 
artesanais e perfumes 
para a casa fundada 
em 2016 por dois em-
preendedores Roberto 
Daltro Júnior e José 
Carlos Meneghin com 
grande experiência 
em indústrias químicas 
que inspirados pelos 
aromas da natureza e 
das memórias olfativas 
iniciaram o desenvolvi-
mento de sua própria 

linha de produtos.
Toda a linha Dalmeg 

foi cuidadosamente 
pensada e criada para 
levar o melhor produto 
para a casa de seus 
clientes. As matérias 
primas utilizadas na 
fabricação são de ex-
celente qualidade, as 
embalagens  foram 
cuidadosamente sele-
cionadas e o designer 
dos rótulos foi desen-
volvido para combinar 
com qualquer ambien-
te e decoração, unindo 
simplicidade e elegân-
cia.

A missão da empre-
sa é trabalhar com os 
melhores aromas e 
produtos, promovendo 
sensação de satisfação 
e bem estar e cumprin-

do sempre com a qua-
lidade proposta.

Como visão para o 
futuro, a Dalmeg alme-
ja se tornar uma em-
presa com excelência 
em produtos para a 
casa, oferecendo aos 
clientes alta qualida-
de e um diferencial no 
mercado.

A s  propos tas  de 
valores se apoiam na 
honestidade e na sim-
plicidade da produção, 
procurando melhoria 
contínua dos padrões 
de qualidade a f im 
de proporcionar sen-
sações que façam a 
diferença na vida das 
pessoas.

Conheça a loja vir-
tual acessando www.
dalmeg.com.br
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