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ACIA lança Campanha Natal 
dos Sonhos 2018

Agenda dos próximos 
cursos e treinamentos 

Programa Integrado de Capacitação em Finanças 
 de 2 a 5 de julho

Palestra: Por dentro dos custos, despesas e preço 
de venda – 13 de junho 

Semana do Marketing Digital  
de 11 a 15 de junho – ensina a utilizar 

Projeto Alimentação Fora do Lar em Araras  
Palestra gratuita de apresentação será dia 6 de junho

Pensando em motivar o comércio e dar força à economia 
local, a ACIA promove anualmente as campanhas de Na-
tal, estimulando a compra no comércio e despertando o 
interesse dos consumidores. 

Neste ano, com o slogan “Natal dos Sonhos”, a campanha 
sorteará um Fiat Mobi Like 2018, branco, 0km e mais seis 
prêmios de mil reais em vales-mercadoria. Os vendedores 
dos cupons contemplados também serão premiados com 
500 reais em vales-mercadoria. Faça sua adesão pelo te-
lefone 3543-7212. Pág. 12

Pág. 4

Pág. 11



2 Araras, Maio de 2018

Diagramação / Artes
Murilo Ednaldo Soares
Allan Favaretto

Jornalista Responsável / Redatora
Patrícia Gomes Salvador 
MTB- 27.767

Presidente:
Roberto José VechinACIA (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras ) localizada na Rua Tiradentes, nº1.316  

Araras/SP – Telefone:3543-7222 – www.aciaararas.com.br / imprensa@aciaararas.com.br

EXPEDIENTE

Tiragem: 2.500



3Araras, Maio de 2018

ACIA sedia reunião para discutir a 
segurança no comércio de Araras

Na manhã do dia 25 de 
abril, a ACIA sediou a reu-
nião entre comerciantes e 
representantes das forças 
de segurança de Araras para 
tratar sobre o reforço no 
policiamento no comércio 
da região central da cidade.

Estavam presentes o se-
cretário municipal de Segu-
rança Pública e Defesa Civil, 
Marcos Buzolin Gonçalves; o 
comandante da Guarda Civil 
Municipal, Carlos Alencar 
Ramos; o comandante da 

2ª Companhia da Polícia 
Militar de Araras, capitão 
Hellington Ilgges da Silva e 
o delegado de polícia, Ta-
bajara Zuliani dos Santos.

Na ocasião, foram apre-
sentadas as medidas que 
serão implantadas para in-
tensificar o policiamento 
na região central que tam-
bém abrange as agências 
bancárias, área do estacio-
namento rotativo pago e, 
principalmente, a grande 
concentração da população. 

A partir de maio, algu-
mas das medidas serão 
implantadas com o refor-
ço de mais 16 guardas ci-
vis municipais equipados 
e armados à pé fazendo o 
patrulhamento e, conse-
quentemente, fiscalizando 
o estacionamento rotativo 
pago, além de mais 2 via-
turas da GCM e uma outra 
do Inspetor desse policia-
mento, e da vigia da Polícia 
Militar sempre de segunda 
à sábado. 
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Sebrae lança projeto Alimentação 
Fora do Lar em Araras

O escritório regional do SEBRAE São Carlos em parceria com a 
Prefeitura e a ACIA trazem pela primeira vez na cidade o Projeto 
Alimentação Fora do Lar, que visa desenvolver os pequenos negócios 
do setor, melhorar a gestão empresarial, a segurança alimentar e 
a competitividade

Público Alvo 
Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Peque-

no Porte que atuam nos setores de serviços de Alimentação Fora do 
Lar. (Restaurantes, lanchonetes, pizzaria, padarias, cafeterias, etc.)

A programação dos cursos, oficinas e consultorias que acontece-
rão de julho a novembro, estão disponíveis no SEBRAE Aqui Araras. 
São apenas 20 participantes. 

Reserve com antecedência sua vaga pelo telefone 3543-7208 
com Ligia ou Diego do SEBRAE Aqui.

ACIA abre nova turma para a 
Semana do Marketing Digital

A ACIA está com inscri-
ções abertas para Sema-
na do Marketing Digital 
para quem quer conhe-
cer e aprender a utilizar 
de maneira estratégica e 
com muita inteligência os 
recursos de marketing do 
Facebook e do Instagram, 
o WhatsApp e as ferra-
mentas do Google para 
aumentar as suas vendas.

Este treinamento acon-
tecerá na ACIA de 11 a 15 
de junho com o publicitário 
e especialista em mídias 
digitais Gustavo Missura.

O ingresso para o 
evento inclui:

* 5 noites de curso
* Arquivo com e-book 

do conteúdo completo do 
curso

*Acesso aos grupos 

exclusivos de participan-
tes dos nossos eventos no 
WhatsApp e Facebook

* Certificado eletrônico 
de participação

* Coffee break
* Minuto do Networking
Informações e inscri-

ções na ACIA pelo tele-
fone 3543-7212. Vagas 
limitadas com apenas 30 
participantes.

Palestra gratuita do SEBRAE
“Excelência no atendimento para bares e restaurantes”

Como implementar um sistema de atendimento na empresa 
para atrair, conquistar e manter os clientes.

Data: 06 de junho, das 19 às 21 horas, na ACIA
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Boulevard Samantha, serviços diferenciados num único espaço

O Boulevard Saman-
tha, localizado entre os 
Jardins Samantha I e II, 
é um empreendimento 
da Copec Urbanizadora, 
que nasceu com um con-
ceito inovador para ser 
um centro de compras, 
lazer e entretenimento, 
oferecendo conforto, in-
teratividade e segurança.  

A área construída  abri-
ga um mix para várias 
atividades comerciais ou 

prestadores de serviços. 
Atualmente, alguns espa-
ços estão locados para o 
segmento de paisagismo, 
beleza e estética, arquite-
tura, além do Samantha 
Café, que oferece um 
serviço de qualidade in-
cluindo almoço, saladas, 
massas, quiches, lanches, 
doces e bebidas especiais. 

O projeto do Boulevard 
Samantha foi inspirado 
para atender profissionais 

em busca de comodida-
de, facilidade de acesso, 
estacionamento próprio, 
preços vantajosos e ainda 
conta com a melhor vista 
de Araras.

Outro espaço exclusivo 
desse empreendimento é 
o Sam.Co Working, uma 
modalidade de trabalho 
que pode ser comparti-
lhada por profissionais e 
empresas a um custo bem 
mais acessível tendo como 

opção o uso por períodos 
ou horas avulsas.

O Sam.Co Working 
está totalmente estrutu-
rado com ambiente wifi, 
oito estações de traba-
lho, sala de reunião, ar 
condicionado, projetor 
multimídia, flip chart e 
quadro branco.

Segundo os idealizado-
res do Sam.Co Working, 
o casal Cláudia e Albert, 
a ideia partiu de uma ne-

cessidade de demanda de 
profissionais e empresas 
que buscam trabalhar e 
desenvolver seus negó-
cios juntos para crescer 
de forma mais rápida e 
colaborativa. “Uma mo-
dalidade inovadora que 
cria uma rede de contatos 
com profissionais variados 
que podem compartilhar 
habilidades e experiên-
cias com outras pessoas”, 
ressaltaram. 

O Boulevard Samantha abriga um mix para várias atividades comerciais ou prestadores de serviços

Se você é uma em-
presa ou um profissional 
independente, você pode 
utilizar o Sam.Co Working 
contratando um plano 
baseado em horas de 
utilização ou optar uma 
das salas para instalar 
seu empreendimento.

Faça uma visita no 
Boulevard Samantha que 
fica na rua Marcelo Nava, 
300. Contato pelo tele-
fone 3544-5785.

Inspirado para atender profissionais em busca de comodidade, facilidade de acesso e estacionamento próprio e 
conta com a melhor vista de Araras
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Carência afetiva
  Afetividade é o conjunto 
de atenção/presença que o 
indivíduo recebe no seio da 
família. Quando esta atenção 
e a presença são reduzidas 
a criança entra num vácuo 
chamado vazio.
  Ela passa a ser referenciada 
pela falta de afetividade e é 
nesta fase essencial de sua 
formação que a atenção dos 
pais se torna fundamental.
  O acolhimento, a atenção 
e a presença preenche o 
mundo deste novo ser e vai 
dar equilíbrio, principalmente 
emocional. 
  A carência pode ser negativa 
quando pouca afetividade lhe 
é dirigida, ou positiva quando 
tem em excesso.
   A  negativa, o indivíduo assume 
comportamento de busca do 
que lhe falta e até passa a 
cobrar inconscientemente no 
seu comportamento atual e 
para quem está na relação 
com ela fica sem entender tal 
postura (cobrança) como se 
lhe devesse algo. Ou seja, a 
pessoa projeta no seu aqui/
agora aquela falta essencial 
de sua formação afetiva 
principalmente na primeira 
infância. 

  A positiva, o excesso recebido 
não vai encontrar contrapartida 
no seu ambiente social e 
muitas vezes o veremos como 
que a suplicar por atenção.         
   A noção de inconsciente e 
consciente vai servir para que 
a pessoa possa de alguma 
maneira e principalmente com 
a escolarização adquirida mais 
suas experiências olhar para si 
e procurar entender e quiçá 
compreender como rolou sua 
existência lá nos primórdios. 
   O  que foi vivido não pode ser 
apagado, mas sua percepção 
atual pode discernir o que 
aconteceu e o fato pode ser 
colocado junto a tantas outras 
vivências que formam o seu 
eu.
 Pode entender que a 
experiência da falta desloca 
seu desejo para aquilo 
que lhe falta e portanto, o 
desejo passa a conduzir seu 
comportamento. Dito de 
outra maneira é como se 
estas vivências de sua primeira 
infância torna-se um aplicativo 
e instala-se no indivíduo e 
a cada momento que entra 
em relação com outras 
pessoas aciona o aplicativo, 
ou seja, ele vai atravessar 

o tempo entrará em cena 
intermitentemente por toda sua 
existência, que lhe vai conferir 
um mesmo comportamento 
sempre que algum estímulo o 
acione (situação de carência), 
e quando consegue olhar 
para si e discernir este 
aplicativo certamente vendo 
sua aplicabilidade ser inócua, 
e atrapalhando sua vida irá 
deletá-lo. É fácil?
  Certamente que não! Já 
estaremos tão condicionados 
e a psicoterapia pode ser de 
grande ajuda.
  E mais quando perceber 
isto, também perceberá um 
universo colocado bem a 
sua frente e que é sua vida e 
que agora e somente agora 
poderá sorvê-la.
  E sua vida poderá ganhar 
sentido, não estando mais 
condicionada a visões 
passadas que empanam 
sua percepção atual e 
consequentemente seu 
aprendizado, seu sentir, seu 
pensar e seu agir estarão 
alinhados. 

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

ricardobuso@coreconsp.
org.br

CORECON/SP: 29.777-1

Crise Argentina
Em plena era da globaliza-

ção, principalmente dos fluxos 
financeiros, é razoavelmente 
esperado que surjam preocupa-
ções quanto ao comportamento 
da economia brasileira em 
reação à conhecida e recente 
crise cambial argentina.

Para contextualizar, o país 
vizinho registrou significativa 
fuga de dólares na iminência 
de honrar compromissos finan-
ceiros externos, que levaram 
a forte depreciação do peso 
argentino na paridade com o 
dólar norte americano, e, como 
linha de defesa, precisou elevar 
sua já alta taxa básica de juros 
de 27% para 40% ao ano.

Mesmo assim, nossos vizi-
nhos não conseguiram escapar 
da necessidade de bater à 
porta de nosso velho conhe-
cido FMI (Fundo Monetário 
Internacional) para requerer 
um empréstimo.

Como nos referimos a um 
governo argentino típico “de 
direita”, que tem o apreço do 
mercado, no meio financeiro 
a manobra repercutiu como 
bem conduzida, diferente da 
análise que outro perfil de go-
verno receberia para a mesma 
situação. Porém, convenhamos, 
o problema não é a condução 

do empréstimo, mas a chegada 
a tal necessidade.

Lembrando que no mundo 
de investimentos financeiros 
e especulações muitas vezes 
as economia são analisadas 
não pela soberania, mas por 
blocos (emergentes, latinos, 
etc.), é natural pensarmos nas 
consequências para o Brasil.

Sendo ainda mais específi-
co, também sabemos das rela-
ções ararenses com a economia 
argentina, o que nos motiva à 
análise mais detalhada.

A grande ligação econômi-
ca Brasil / Argentina se dá na 
produção de veículos, que tem 
a expressiva fatia de 15% do 
total produzido direcionada à 
exportação para a Argentina.

É certo que qualquer impac-
to dessa conta refletirá com a 
perda de alguns pontos de nos-
so índice de Produção Industrial, 
mas extremamente focado na 
indústria automobilística, com 
suas consequências na cadeia 
produtiva da indústria. Mas há 
sinais de que seja um impacto 
bastante limitado.

Não são esperados impac-
tos pela via financeira, mesmo 
sob a visão de blocos dos 
investidores externos.

Precisamos ter em mente 

que enquanto a dívida argen-
tina é da ordem de 5 vezes o 
volume de reservas cambiais, 
aqui no Brasil o total da dívida 
externa é coberto pelo montante 
de reservas.

A dinâmica inflacionária 
também é muito diferente: 25% 
de lá contra algo em torno 4% 
ao ano daqui.

Todos esses diferenciados 
aspectos oferecem respaldo 
a visão limitada de impactos, 
de minimização do risco de 
contágio financeiro.

O Brasil já tem seus mui-
tos problemas a resolver e a 
sinalização é a de que a crise 
argentina não será motivo para 
desvio de foco.
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Ligue: (19) 3543-1830Ligue: (19) 3543-1830

Peça a maquininha e tenha ótimas vendas!

QUEM TEM SIPAG
VENDE MAIS.

Rua Tiradentes, 1263 - Centro
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