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Agenda de cursos e treinamentos 
da ACIA

ACIA oferece novo portfólio de 
consultas de Pessoa Física

Horário do comércio

Nos meses de junho e julho, a agenda da ACIA foi elaborada 
com uma grande oferta de cursos e treinamentos que objetivam 
qualificar funcionários, empreendedores e empresários 
oferecendo conteúdos estratégicos que atendem às demandas 
do mercado.                                                                       Pág. 10

O novo portfólio do SCPC traz a consulta ACERTA, que utiliza o 
que há de mais moderno na análise de risco dos consumidores. 
Ela avalia o perfil do cliente, seu comportamento de compra, 
seu histórico como pagador e sugere o valor de parcela ideal 
para aquele consumidor.                                                   Pág. 3

Em junho, o comércio funcionará em horário 
especial no dia 10.

Pág. 5

Pág. 7

Mudanças na Nota Fiscal Eletrônica 
passam a valer em junho
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Sinais de recuperação econômica
Diante da gravidade da 

crise econômica atraves-
sada pelo país, uma das 
maiores expectativas da 
população diz respeito ao 
momento de saída dela. 
Tão difícil vem sendo esse 
período que não é raro 
encontrar quem já nem vis-
lumbra saída.

Porém, quem acompa-
nha com mais freqüência 
o noticiário econômico já 
começa a receber notícias 
de alguma recuperação, 
bem como de promessas e 
otimismo vindos da gestão 
econômica do governo.

Vale destacar que quando 
falamos em recuperação não 
necessariamente esperamos 
um significativo crescimento 
econômico, mas, ao menos, 
que o PIB (Produto Interno 
Bruto) registre resultado po-
sitivo, diferente do ocorrido 
nos últimos dois anos, que 
acumula saldo negativo da 
ordem de 7%.

Apesar de uma série de 
indicativos e teses, resumirei 
a volta recorrendo ao atual 
curso de redução da taxa 
básica de juro da economia 
brasileira como explicação.

Nossa taxa básica de 
juros chegou a 14,25% ao 
ano em julho de 2015 e 

estacionou nesse patamar 
até outubro de 2016. Desde 
então vem sendo grada-
tivamente reduzida e está 
atualmente em 11,25%, 
em queda já detrês pontos 
percentuais.

Não é a taxa mais baixa 
da história, mas promete 
uma trajetória muito inte-
ressante para juro real, a 
relação entre taxa nominal 
de juro e inflação.

É um recurso bastante 
apropriado para comba-
ter fragilidade de atividade 
econômica.

Analisando por essa ótica, 
é natural que nos venha à 
mente o questionamento de 
que se era simples assim, 
por que não foi feito antes?

Ocorre que queda de 
juro (ou afrouxamento da 
política monetária) é um 
remédio que traz muitos 
benefícios para atividade 
econômica, vez que facilita 
investimentos e consumo, 
mas carrega contra indica-
ção em casos de inflação 
menos comportada.

Por incrível que pareça, 
nesse período mais crítico da 
economia o país conseguiu 
associar recessão econômica 
com elevação inflacionária, 
simplesmente uma das temi-

das conjunções no estudo da 
economia, cujo potencial de 
estrago bem conhecemos.

Após atravessarmos dois 
difíceis anos em termos de 
inflação, 2015 com alta de 
10% e 2016 com elevação 
de 6%, tudo aponta para 
retornarmos agora a um 
patamar de inflação próximo 
ao centro da meta, de 4,5% 
ao ano, mais condizente 
com a taxa de crescimento 
econômico, o que torna 
segura a administração do 
afrouxamento monetário 
como remédio para a deca-
dente atividade econômica.

Contudo, de nada adian-
ta sair especulando quanto 
às razões para a inflação 
persistentemente alta nos 
anos de recessão econômi-
ca. É tema que rende um 
próximo artigo dessa coluna.

Parceria ACIA, Prefeitura e Sebrae 
oferece atendimento gratuito

O PAE (Posto Sebrae 
de Atendimento ao 
Empreendedor) ofere-
ce atendimento diário 
e gratuito na sede da 
ACIA, graças a parce-
ria com a Prefeitura de 
Araras, para levar aos 
empreendedores in-
formações técnicas e 
gerenciais. 

O PAE aplica uma 
metodologia desen-
volvida para facilitar 
o acesso dos empre-
endedores das diver-
sas áreas aos serviços 
disponibilizados pelo 
SEBRAE.

Quando 
procurar?

Para se iniciar um 
negócio, é ideal que se 

tenha o mínimo de co-
nhecimento, estrutura 
e entendimento sobre 
o assunto. Para isso, fu-
turos empreendedores 
devem procurar o PAE 
e também para ter in-
formações sobre cursos, 
palestras e suporte para 
abrir o próprio negócio.

No caso de proprie-
tários de empresas, na 
orientação dada, são 
identificados as neces-
sidades de cada empre-
endedor e oferecidos os 
produtos e/ou serviços 
do Sebrae-SP e/ou par-
ceiros, de forma perso-
nalizada e específica, 
para que estes possam:

• Iniciar, orientar e 
ampliar os negócios;

• Orientação sobre 
MEI (Microempreende-
dor Individual)

• Desenvolver o po-
tencial empreendedor;

• Fornecer informa-
ções mercadológicas, 
estratégicas e orienta-
ção empresarial;

• Disponibilizar aten-
dimento personalizado.

Horário de 
atendimento: 

das 8h30 às 17h30. 
Informações e 
agendamento: 

(19) 3543-7208 com 
Ligia ou pelo emailli-
gia.pae@aciaararas.

com.br
Local: 

ACIA – Rua Tiraden-
tes, 1316, Centro.
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Dialogo interno
Quem muitas vezes 

não conversou consigo 
mesmo. Intimamente 
e até parecendo que 
o mundo exterior não 
existe.

E assim pôde ver sua 
afetividade ou modo 
como se afeta e como é 
afetado por este mundo 
e pessoas com as quais 
entra em relação. Tem 
aí a oportunidade de 
discernir suas vivências, 
clarificando-as e as res-
postas a elas também 
serão mais adequadas.

Se perder esta opor-
tunidade, estes conte-
údos que nos afetam 
ganham força própria 
e produzem um monó-
logo interior e levam 
nosso estado de vigília 
de roldão e um pen-
samento arrasta nossa 
menteseguido e outro 
de outro.

O que inevitavelmen-
te leva a insônia é uma 

mente regida por pen-
samento diversos e sem 
porto para se atracarem.

Lá nos primórdios da 
psicanálise Freud per-
cebeu que ao sair de 
um estado depressivo, 
presentificando-se, toda 
a vivacidade que tivera 
em outros tempos veio 
novamente à tona e o 
questionamento interno 
reaparece tal qual uma 
curiosa criança.

Daí percebeu a ne-
cessidade do diálogo 
interno, onde somente se 
formularmos a pergun-
ta teremos a resposta. 
Claro a pergunta é para 
si mesmo.

Colocado de outra 
maneira este diálogo 
interno pode ser assim 
descrito, um ente aflito, 
estabanado, ansioso, 
ora mais calmo, mais 
tranquilo pode ser des-
crito como nosso espirito 
e muitas vezes como que 

uma voz que nos diz em 
momentos de aflição: 
Calma! Vá devagar! 

Pode ser descri to 
como nossa alma a tran-
quilizar e a dar sentido a 
este espírito. O espírito 
pode até dizer não estou 
conseguindo, passa por 
mim tremenda ansieda-
de. E como que noutra 
frequência repete.

Vamos com calma, 
não se afobe, é o dia-
logo entre energias e 
aquilo que uma pratica 
(espirito) a outra sofre 
consequências (alma). E 
desta resolução é que 
teremos a paz ou bem 
estar neste mundo e 
uma boa resolução de 
saúde física e mental!

José Valentim Melão – 
Psicólogo
Fones: 3542-7448 / 99338-
5929
valentimmelao@uol.com.br
Jose Valentim Melão / 
facebook
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Mudanças na Nota Fiscal Eletrônica passam a valer em junho
Assine a NOTAFAZ ACIA e ganhe Certificado Digital A1

No ano passado a SE-
FAZ anunciou que o iria 
descontinuar seu emissor 
gratuito de NF-e. Com 
a falta de atualizações, 
logo novas regras que 
passariam a valer torna-
riam o emissor obsoleto, 
e é justamente o que irá 

ocorrer a partir de junho. 
As mudanças referentes 
ao layout da NF-e, pu-
blicadas através da Nota 
Técnica 20016.002, afe-
tam a quantidade de 
informações impressas 
na nota e ampliam sua 
utilidade ao SEFAZ.

A NT, que foi divul-
gada no fim de do ano 
passado, realiza uma 
revisão do layout 3.10,  
mudando para 4.00, 
já que a última revi-
são ocorreu em 2014. 
O documento elucida 
os pontos principais de 

alteração. Essas mu-
danças englobam prin-
cipalmente a validação 
de regras envolvendo 
novos campos e contro-
les adicionados, sendo 
estes criados com obje-
tivo de melhorar infor-
mações mantidas pelo 

SEFAZ sobre cada nota 
e empresas.

Para atender os em-
presários, a ACIA em 
parceria com a Varitus 
Brasil, empresa especia-
lizada em documenta-
ção eletrônica, oferecem 
para os associados ver-

sões que podem subs-
tituir o antigo emissor 
de forma gratuita ou 
avançada.

A ferramenta de-
senvolvida é ilimitada 
e com a interface idên-
tica à solução que a 
SEFAZ fornecia. Ela foi 
chamada de NOTAFAZ 
ACIA que possibilita a 
emissão completa das 
notas, garantindo que 
os documentos estejam 
corretos e dentro das 
normatizações atuali-
zadas constantemente 
pelas Secretarias da 
Fazenda.

Ao adquirir o NO-
TAFAZ ACIA, automa-
ticamente o associado 
ganha a validação do 
Certificado Digital A1 
para a emissão de notas 
fiscais eletrônicas.

A solução é online, 
sem necessidade de 
adequação de equipa-
mento ou instalação. 
Para mais informações, 
acesse noss site http://
www.aciaararas.com.br/
notafazacia.

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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Empresas apostam em loja virtual para ganhar competitividade e criar 
canal de relacionamento com o consumidor

A plataforma e-
-commerce da ACIA 
es tá  ganhando o 
prestígio das empre-
sas associadas que 
apostam no comércio 
eletrônico como mais 

uma ferramenta de 
vendas e de segmen-
tação estratégica no 
mercado.

O empresário Már-
cio , da Marcius Relo-
joaria, foi a primeira 

empresa associada a 
firmar parceria atra-
vés da plataforma da 
ACIA com o objetivo 
de investir nas ven-
das pela internet, 
levar mais um canal 

de informação com 
seus clientes através 
da exposição de seus 
produtos e se relacio-
nar com novos con-
sumidores.

A procura pela pla-
taforma e-commerce 
da ACIA é cada vez 
maior de empresas 
atentas às transfor-
mações do mercado 
e que se preparam 
para os desafios do 
futuro.
Sobre a Marcius 

Relojoaria
A Marcius Relojo-

aria é uma empresa 
tradicional na cidade 
de Araras, fundada 
em maio de 1989, 

pelo então proprie-
tário Marcio Dias Fi-
gueiredo. Sua experi-
ência nesse segmento 
foi quando Márcio 
iniciou-se no merca-
do trabalhando com 
semi joias. A partir 
disso, se aprofundou 
fazendo cursos de 
ourives e relojoeiro.

 Hoje, a empresa 
trabalha com semi 
joias, relógios de pul-
so de conceituadas 
marcas, relógios de 
parede, despertado-
res, alianças em ouro 
18k (somente por en-
comenda), alianças 
de aço e folhadas a 
pronta entrega. 

Também efe tua 
o serviço de troca 
de pilha e pulseira 
de relógio na hora 
para o cliente. Seu 
diferencial está na 
rapidez na entrega 
dos consertos de joias 
e relógios que são 
feitos somente pelo 
proprietário, evitando 
o serviço terceirizado. 
A Marcius Relojoaria 
fica Rua Albino Car-
doso,614 , Centro, 
Araras, e atende pelo 
telefone  (19) 3541-
5128.

Conheça a loja vir-
tual acessando www.
marciusrelojoaria.
com.br
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AGENDA DE CURSOS EM JUNHO / JULHO
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4º FESTCOM: Um benefício 
extra para seus negócios. 

Uma ação muito importante 
para o comércio de Araras.

Caro associado!
Estamos com nossos 

preparativos a todo va-
por para a quarta edição 
do FESTCOM (Festival 
de Compras de Araras) 
que será realizado nos 
dias 27, 28 e 29 de julho 
de 2017.

Para esta edição, gos-
taríamos de contar com 
sua importante partici-
pação, porque acredita-
mos nos benefícios que 
o FESTCOM pode pro-
porcionar à sua empresa 
que não terá nenhum 
custo na adesão, em 
contrapartida, recebe-
rá um amplo material 

de divulgação para seu 
estabelecimento e se be-
neficiará das propagan-
das que serão veiculadas 
em programas de alta 
audiência na Rede Glo-
bo de Televisão (EPTV).

As últimas edições do 
evento comprovaram 
que quanto mais empre-
sas participantes, maior 
o interesse do consumi-
dor ararense e das vá-
rias cidades vizinhas em 
prestigiar o nosso co-
mércio. Suas chances de 
alavancar suas vendas 
nesses dias são consi-
deravelmente maiores.

Para destacar sua 

empresa dentro do FES-
TCOM, foi enviado para 
os emails de todos os 
associados cadastrados, 
em primeira mão, a co-
municação visual do ma-
terial de divulgação des-
te ano, que a empresa 
poderá se utilizar através 
dos canais das mídias 
digitais e impressa.

Sua participação no 
4º FESTCOM é muito 
importante. Contamos 
com você. 

Estamos à sua dispo-
sição para toda e qual-
quer orientação pelo te-
lefone 3543-7212. Seu 
sucesso é nosso objetivo.

Sebrae Móvel em Araras

A unidade do Sebrae 
Móvel prestou atendi-
mento gratuito em Ara-
ras no dia 11 de maio, 
na Praça Barão de Ara-
ras. Microempreende-

dores Individuais (MEI) 
e empreendedores in-
teressados em montar 
seu próprio negócio 
foram orientados pelos 
analistas doSebrae so-

bre finanças, marketing, 
administração, inovação, 
empreendedorismo, pla-
nejamentoe receberam 
a agenda mensal das 
ações do Sebrae.


