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Em virtude do sucesso dos cursos anteriores e da grande demanda, 
a ACIA prepara a Semana do Marketing Digital, de 16 a 20 de 
outubro, com o publicitário e especialista em mídias sociais, Gustavo 
Missura. Serão 5 noites de curso e 4 tardes de mentoria para trocar 
experiências e orientação sobre o mundo das mídias sociais que 
acontecerão na ACIA.                                                               

Palestra sobre a Reforma Trabalhista 
será realizada no dia 31 de outubro 

na ACIA. 

Semana do Marketing Digital 

4º FESTCOM movimentou comércio 
local e aqueceu vendas no fim de 

julho. Pág. 3
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Retomada do crescimento 
econômico

Não é novidade para 
ninguém a profunda re-
cessão econômica em que 
o Brasil se enfiou desde 
2015. Resultante de recu-
os no PIB (Produto Interno 
Bruto) de 3,8% em 2015 e 
de 3,6% em 2016, nossa 
economia encolheu 7,26% 
até o final do ano passado 
na comparação com o final 
do ano de 2014.

Os reflexos de tama-
nho mergulho em tão curto 
espaço de tempo foram 
sentidos na pele, especial-
mente através da insegu-
rança econômica e da taxa 
oficial de desemprego, que 
saltou a 11,5% em 2016 
e chegou próxima a 13% 
atualmente.

Tais indicadores são 
meras amostras quanti-
tativas de um cenário bas-
tante sombrio que o país 
atravessou, cujos efeitos 
poderiam ser demonstra-
dos através de uma infi-
nidade de outros recuos 
numéricos relevantes.

Todavia, independente 
de ações de governos, até 
mesmo as crises econômi-
cas se saturam, têm um 
limite, e, ao que parece, o 
mergulho econômico bra-
sileiro atingiu seu “fundo 
de poço”. Desse ponto 
em diante, crescer está 
mais fácil porque a base 
de comparação (PIBs de 
2015 e 2016) é muito fra-
ca, o que realça qualquer 
mínima evolução na base 
comparativa.

Para a constatação de 

“fundo de poço” o indica-
dor crucial foi a variação 
do PIB do segundo trimes-
tre de 2017, não apenas 
o número propriamente, 
mas a qualidade revelada 
por detrás dele.

A variação positiva des-
se agregado foi de 0,2% 
na comparação com o 
trimestre anterior, quan-
do todas as expectativas 
de mercado convergiam 
à zero. Já a comparação 
com o mesmo trimestre 
de 2016 apontou evolu-
ção ligeiramente maior, 
de 0,3%.

Diferente do ocorrido 
no primeiro trimestre desse 
ano, oportunidade em que 
o crescimento geral apura-
do advinha essencialmente 
dos resultados do setor da 
agropecuária, dessa vez os 
benefícios do crescimento 
se apresentaram mais dis-
seminados entre os setores 
de atividade, o que é um 
bom sinal.

Já pelo lado da deman-
da, o amparo do movimen-
to se deve a (ainda delica-
da) retomada do consumo 
das famílias, bem como 
às exportações, em maior 
proporção.

Complementarmente, 
em que pesem os reajustes 
sentidos em combustíveis 
e energia, a inflação vem 
se mostrando muito bem 
comportada para os pa-
drões brasileiros. Isso é 
indiscutível sinal de sus-
tentabilidade do movi-
mento, livre de pressões 

contrárias.
Podemos creditar essa 

tranquilidade inflacioná-
ria à capacidade ociosa 
existente, seja quando 
verificamos máquinas e 
equipamentos instalados 
fora de produção ou ainda 
pelo grande contingente 
de pessoas desemprega-
das.

Por consequência, o 
bom comportamento in-
flacionário está permitindo 
a redução da taxa bási-
ca de juros da economia, 
atualmente em 8,25%, o 
que se configura em estí-
mulo ao ciclo de consumo 
e crescimento.

Conjugados, todos es-
ses fatores realmente nos 
provêm alento para crer na 
retomada do crescimento 
econômico, algo próximo 
de 1% para 2017 e de 3% 
para 2018.

Cabe, porém, destacar 
que, mesmo assim, esta-
remos muito distantes do 
patamar econômico do 
final de 2014.

Transtorno bipolar
Esta noite saí, estava eu-

fórico, diria muito eufórico 
com loquacidade, falando 
sem parar!

Lembro-me que ontem 
estava deprimido. Nada 
quero falar!

Tem sido assim meu dia 
a dia! E tem dia que vou de 
um polo a outro em fração 
de segundo.

Alguém alertou: Nossa 
como muda o seu humor. 
Que bicho o mordeu?. Nada 
fiz e você já com quatro 
pedras?

Daqui a pouco não é 
nada disso. Outro de pre-
sença constante contigo.

Estava injuriado, não 
aguento mais esta pessoa.

Um outro diz: seu com-
portamento é imotivado.

Que fiz para que me 
trates assim?

Às vezes sobrevém uma 
culpa avassaladora e me 

pergunto: porque sou as-
sim?

Por certo não sou feliz!
Ainda não percebeu que 

faz outras pessoas infelizes.
Talvez perceba num re-

lance isso e sua alteração 
humoral não permite a 
consciência do fato!

Às vezes fico pensando 
como resolver isto. 

Amigos e familiares 
aconselham: vá se tratar! 

Sempre a família a levar 
um de seus integrantes a 
se tratar.

Psiquiatra é um estabi-
lizador humoral para este 
duplo modo de sentir a vida.

É possível a melhora. 
Deu um grandioso primeiro 
passo. 

Mas a vida se desenvolve 
instante a instante. E este 
primeiro passo revela-se 
insuficiente.

E o psiquiatra recomenda 

tratamento com psicólogo 
e cansado que estava foi 
em busca de ajuda.

Lá através da psicotera-
pia pode se conscientizar de 
seu modo funcional e que 
isto são comportamentos 
aprendidos.

Diante a diversidade de 
estímulos que a vida nos 
cerca, aprendi somente duas 
respostas advindas da situ-
ação afetiva que configura-
ram dois estados de ânimo 
que se tornarão referenciais 
do comportamento nas mais 
variadas situações, subver-
tendo toda lógica que um 
estímulo fatalmente levará 
a uma resposta.

Assim como outros estí-
mulos diferentes levarão a 
respostas diferentes.

José Valentim Melão – Psicólogo
Fones: 3542-7448 / 99338-5929
valentimmelao@uol.com.br
Jose Valentim Melão / facebook
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Rua: Pedro Feres,  571 
Jardim Cândida  

Telefone: 3551.3963 
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Lei Municipal determina que 
estabelecimentos devem informar sobre 

a não aceitação de cartões de crédito

A nova lei municipal 
aprovada na Câmara de 
Araras dispõe sobre a 
obrigatoriedade de es-
tabelecimentos que não 
aceitarem cheques ou car-
tões de crédito ou débito 
fixarem, em local visível, 
placa contendo informa-
ção a respeito da não acei-
tação dessas formas de 
pagamento.

É uma prática comum 
no comércio a fixação de 
avisos de que o cliente 

pode utilizar cartões de 
crédito, débito ou cheque 
como forma de pagamen-
to.

O Projeto de Lei que 
dispõe sobre essa nova 
obrigatoriedade é de au-
toria da vereadora Regina 
Corrochel (PTB) defenden-
do que existe um grande 
interesse da coletividade 
nesta iniciativa, por trazer 
um aprimoramento nas 
relações de consumo, 
obrigando os estabeleci-

mentos comerciais a co-
municar aos usuários os 
meios de pagamentos não 
aceitos, evitando dessa 
forma constrangimento 
aos clientes.

A lei nº 5.036 come-
çou a vigorar no dia 28 
de agosto, data de sua 
publicação. Em caso do 
descumprimento da lei, 
o estabelecimento será 
intimado para a devida re-
gularização no prazo de 
15 dias. Se houver des-
cumprimento após o prazo 
previsto, haverá multa no 
valor de R$ 500,00.

A aprovação da lei 
aconteceu na segunda 
quinzena de agosto na 
Câmara Municipal com 
voto favorável dos 11 ve-
readores de Araras.

Feira do Agricultor acontece todas às 
quartas-feiras no Parque Ecológico

Organizada pela Secre-
taria Municipal de Serviços 
Públicos Urbanos e Rurais, 
a Feira do Agricultor de Ara-
ras começou no dia 6 de 
setembro, no Parque Eco-
lógico e Cultural Gilberto 
Rüegger Ometto, das 17h 
às 22h e superou as expec-
tativas de todos os envol-
vidos no projeto, atraindo 
mais de duas mil pessoas 
em seu lançamento. 

A iniciativa será sema-
nal, sempre nas quartas-
-feiras, das 17 às 22 horas, 
com entrada franca. De 
acordo com a Secretaria, 
o local foi escolhido por 
possuir localização e in-
fraestrutura ideais para 
atender ao público.

Criada por Lei e aprova-
da pela Câmara de Verea-
dores, a Feira do Agricultor 
tem a finalidade de trazer 

benefícios à população 
ararense da cidade e do 
campo.

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo tele-
fone 3547-6704.

Clique no link abaixo e 
veja a reportagem.

https://www.youtube.
com/watch?v=NhbCYQ2
20fw&feature=youtu.be 
Fonte: Secom (Secretaria Municipal da 
Comunicação)
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Campanha Natal da Esperança 2017 
vai sortear um Prisma 

e 10 mil em vales-mercadoria
A Campanha Natal da 

Esperança 2017 promo-
vida pela ACIA vai sortear 
um Prisma 0km e mais 
cinco prêmios de R$ 2 mil 
em vales-mercadoria en-
tre os consumidores que 
comprarem nas lojas par-
ticipantes. 

O grande objetivo desta 
campanha é incentivar as 
vendas e despertar o inte-
resse dos consumidores, 
valorizando o comércio 
local e será realizada no 

período de 6 de novembro 
a 24 de dezembro. 

Os vales-mercadoria 
deverão ser trocados por 
produtos e serviços das 
empresas participantes.                                                             

A Campanha Natal da 
Esperança também pre-
miará os vendedores dos 
cupons contemplados, 
cujo valor será de R$ 
500,00 em vales-merca-
doria para o vendedor do 
1º prêmio e de R$ 300,00 
em vales-mercadoria para 

os vendedores dos demais 
prêmios.

A divulgação da cam-
panha será feita através 
da EPTV, rádios, jornais, 
outdoors e mídias sociais. 
Será um evento que mo-
vimentará a cidade com 
o objetivo de satisfazer o 
cliente e trazer benefícios 
para os participantes. 

A apuração será reali-
zada no dia 27 de dezem-
bro de 2017, a partir das 
10 horas, na sede da ACIA.
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