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6º FESTCOM será de 25 a 27 de julho
Aguardem que o 6º FESTCOM (Festival de Compras de Araras) já tem data definida: dias 25, 26 e 27 de julho. As
vendas prometem ficar aquecidas no comércio de Araras nesses dias que estará com descontos atrativos e vantagens arrasadoras.
O FESTCOM chega a sua sexta edição e a cada ano vem se consolidando entre os consumidores ararenses que
aguardam essa data para encontrar opções de compras diferenciadas e atrativas.

Projeto vai capacitar 40 jovens de
Araras em atendimento a clientes
Os jovens de Araras receberão capacitação profissional através de
um novo projeto desenvolvido pela Aehda (Associação de Educação do
Homem de Amanhã de Araras) e financiado pelo Instituto Cooperforte.
Pág. 11

Workshop gratuito apresenta
linhas de crédito acessíveis a
empreendedores
Empresas associadas e empreendedores podem se inscrever gratuitamente para participar do workshop “Uma solução para cada fase
do seu negócio” realizado pela ACIA, Prefeitura de Araras e Desenvolve
SP (Agência de Desenvolvimento Paulista) do Governo do Estado.
O evento acontecerá no dia 30 de abril, a partir das 9h30, na ACIA
e apresentará as linhas de crédito com baixas taxas de juros e prazos
de até 10 anos para pagar.
Pág. 5

ACIA é ponto de coleta nas
campanhas do agasalho e lacres
de alumínio

A ACIA está como ponto de coleta das campanhas do agasalho e
lacres de alumínio. Em parceria com a Prefeitura de Araras, a ACIA
é um dos pontos de coleta para a doação de agasalhos e cobertores
e possui uma urna para receber lacres de alumínio que serão revertidos na aquisição de cadeiras de rodas que auxiliam no trabalho
assistencial da Clínica Sayão.
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Personalidade e as redes sociais!

A personalidade em
sua essência permanece
configurada pelo contexto
afetivo do lugar que nascemos. Afinal este período é
de suprema dependência,
atenção e imagem que
é o alimento do ser em
formação, portanto estará
condicionado ao ambiente
que frequenta. A família!
E a dinâmica familiar
dará o tom deste desenvolvimento. Se for bem
tratado poderá favorecer
seu desenvolvimento. Ao
contrário se for mal tratado poderá dificultar este
desenvolvimento!
Bem, ao adentrarmos o
período escolar e a adolescência teremos a aquisição dos símbolos (letras
e números) que vão dar
funcionalidade ao sistema
nervoso central (córtex
cerebral).
Saímos do iminentemente afetivo para o
simbólico e na medida
que prosseguimos na escola nosso discernimento
avança! E se desenvolver
adequadamente poderá se
tornar um livre pensador
que é o ápice da atividade
cognitiva (conhecimento).
A adolescência nos

pega ainda com o processo afetivo forte em nossa
personalidade acrescido
pela insegurança e um
forte sentimento de autoafirmação, enfim o período
de maior atribulação no
desenvolvimento da personalidade.
Aí vem este invento extraordinário na comunicação que se traduz pelas
redes sociais.
E esta personalidade
vai ingressar nas coisas de
seu tempo e seu desenvolvimento vai ter enorme
contribuição com isto.
Senão vejamos, a característica principal é a redução instantânea da distância, acessamos quem quer
que seja e a que distância
estiver, aqui já fica claro
que os relacionamentos
de corpo presente perdem
a primazia e uma série de
fatos novos acontecem.
A empolgação com esta
simultaneidade e o resguardo do corpo/emoção
faz com inconscientemente
projetamos um eu melhor
muito diverso como de fato
somos. Possivelmente aqui
o desenvolvimento emocional estará prejudicado.
Pode ser um real sen-

tido de melhoria, ou um
processo de despersonalização na medida que nos
identificamos com esse
novo ser que julgamos ser!
Muitos comportamentos
desatentos hoje em dia
presenciamos. Alguém
com sorriso de satisfação
olhando seu smartfone
sem nenhuma conexão
com o ambiente circundante, muitas vezes parecidos
com zumbis.
E os conteúdos acessados que podem esclarecer/
confundir e são assimilados por esta nova faceta
da vida.
E a dinâmica familiar
também vai estar modificada. E o isolamento dos
filhos em seu mundo virtual
torna totalmente distante a relação pais e filhos
a ponto de se tornarem
estranhos.
Não se falam, não expressam seu sentir e muito
menos sabe-se o que se
passa em suas mentes!
Bem o que se quer expressar é que existe um
fator novo na formação
dos seres humanos e que a
par dos perigos do excesso,
também podem propiciar
ganhos extraordinários e
novas formas de desenvolver profissões e atividades
que vão criando espaços
outros, de outras cujo tempo tem se encarregado de
extinguir.
O espaço e o tempo
estão abertos!
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Email: valentimmelao@gmail.com
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Palestra de apresentação do
Empretec

Nos dias 11 de março e 2 de abril, aconteceram as palestras para apresentar o Empretec, um treinamento intensivo que visa
desenvolver o comportamento empreendedor e ensina a ver oportunidades de negócios. Desenvolvido pela ONU e aplicado com
exclusividade no Brasil pelo SEBRAE, o seminário acontecerá em março em Araras graças a um parceria entre ACIA, Prefeitura
de Araras e SEBRAE.

Palestra gratuita sobre o MEI –
Microempreendedor Individual

Dia 16 de abril, empreendedores, donos de seu próprio negócio e pessoas interessadas em se formalizar participaram da palestra
gratuita sobre o MEI – Microempreendedor Individual – que aconteceu na sede da ACIA.
Nesta palestra foi esclarecido tudo que precisa para ser um MEI, quem pode ser, o que é e quais são seus direitos e obrigações.
Realização: ACIA, SEBRAE e Prefeitura de Araras.

Pagamento de
Juros ao Capital

O Sicoob UniMais Mantiqueira comunica
o pagamento dos juros sobre o capital
dos associados em 31 de dezembro de
2018.

Percentual pago

100% da SELIC
São mais 2 milhões de motivos a mais
para sorrir.
Para conferir, acesse o App Sicoob, clique em Conta
Capital> Consulta> Extrato Conta Capital.

sicoobunimais.com.br
/sicoobunimais
/sicoob-unimais
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Auto Escola Belvedere, tradição
que une experiência e inovação

Com tradição de
46 anos, o Centro de
Formação de Condutores Belvedere, mais
conhecido como Auto
Escola Belvedere, vem
trabalhando com métodos eficazes na formação de bons motoristas para um trânsito
cada vez mais humano
e seguro.
A autoescola possui
uma equipe qualificada
oferecendo o acompanhamento completo
para habilitação do
condutor no trânsito
nas categorias A, B, C,
D e E, ou seja, o aluno
recebe formação integral com aulas teóricas
e práticas.

Entre os diferenciais,
está a habilitação na
categoria E, sendo uma
das poucas em Araras,
que permite ao condutor dirigir carretas
e similares.
A experiência na formação de condutores
de veículos confere à
autoescola credibilidade que ao longo desses
anos vem conquistando
a confiança da população ararense. A inovação é um dos seus
compromissos junto
aos seus clientes que
podem desfrutar de um
ambiente acolhedor,
com profissionais em
constante treinamento
e uma infraestrutura

que conta com simulador de carros, material
didático atualizado e
uma frota própria de
veículos diversificada.
Em breve, a autoescola vai disponibilizar
aos alunos o simulador
de motos para auxiliar
antes de iniciarem as
aulas práticas.
Para você que busca
uma formação completa vai encontrar no
Centro de Formação de
Condutores Belvedere
os melhores serviços
e excelentes profissionais na rua Dona
Regina Michielin, 136
- Belvedere, Araras.
Informações pelo telefone 3541-3186.
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Presidente da ACIA é destaque no Opinião Jornal
O presidente da ACIA, Roberto José Vechin foi entrevistado para a coluna Por dentro & Por fora, do Opinião Jornal de Araras, na edição do dia 6 de abril.
Confiram agora situações relevantes de sua carreira retratados nesta entrevista que republicamos nesta edição do Jornal ACIAÇÃO.
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Ecoflex é o primeiro posto sustentável
de Araras

Eco não só no nome. O
Posto Ecoflex é o primeiro
posto sustentável de Araras e tem um compromisso
sério com a natureza.
Várias ações justificam
esse título como a geração
de energia fotovoltaica, um
sistema que transforma
a energia solar em energia elétrica 100% limpa
e sustentável, trazendo
diversos benefícios para

o meio ambiente. Isso
acontece porque a energia fotovoltaica não polui
o planeta e é totalmente
renovável, sem nenhum
impacto ambiental durante
sua produção.
Outra iniciativa do Posto Ecoflex é a coleta de
resíduos sólidos, como
papel e embalagens de
produtos, que são destinados para o tratamento

correto e ecológico, sem
prejudicar o meio ambiente. Papel, estopa, elementos filtrantes, frascos de
produtos automotivos e
muito mais, todos geram
resíduos sólidos que são
destinados corretamente por empresas parceiras
do Posto Ecoflex. A coleta
desses resíduos é ainda
mais importante em um
ambiente automotivo, pois
os resíduos podem ter resquícios de óleo e outros
produtos que prejudicam
ainda mais o meio ambiente se forem descartados
de maneira errada.
O óleo que você troca
no Posto Ecoflex também
é tratado corretamente, ou
seja, esse óleo queimado
não é descartado de qualquer maneira, mas sim por
empresas especializadas
que ajudam a destinar esses resíduos sem poluir a
natureza.
O Posto Ecoflex está
sempre em busca de ações
sustentáveis, e você também pode contribuir com
o meio ambiente e com o
futuro do nosso planeta.
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Bombeiros vão aumentar fiscalização
de edificações em áreas de risco

O gerente do SCPC, Ricardo Cripa e o executivo Luiz Roberto Biággio recebem informação da equipe do Corpo de Bombeiros sobre a fiscalização que será feita em Araras

Em abril deste ano, o Corpo de Bombeiros de Araras e
do Estado de São Paulo irão
fiscalizar as edificações e
áreas de risco, tendo como
objetivo verificar o cumprimento das medidas contra
incêndios e aumentar a proteção à vida.
Nos últimos cinco anos o
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo atendeu a 166.026
ocorrências de incêndios
estruturais, em edificações,
indústrias, comércios, entre
outros, que infelizmente vitimaram 4.658 pessoas, além
dos danos ao meio ambiente e prejuízos econômicos
imensuráveis.
A fiscalização teve início
no dia 9 de abril e antes disso,
o Corpo de Bombeiros de-

senvolveu a operação ‘Edificação Mais Segura’ que teve
como finalidade informar e
orientar a população sobre o
novo serviço que será prestado de forma educativa e
preventiva, assim como as
práticas que serão adotadas
durante as vistorias técnicas
e como ocorrerá a fiscalização das edificações.
Durante visita a ACIA, o
Sargento Norberto e os cabos Joel e Lisboa apresentaram o trabalho que será
desenvolvido em Araras
alertando às pessoas responsáveis por edificações
residenciais, comércios, escritórios, armazéns, depósitos, escolas,e faculdades,
hóteis, shoppings centers,
bares, restaurantes, casas
noturnas, clínicas, hospitais,

cinemas, teatros e indústrias
para o cumprimento das medidas.
Funcionamento da fiscalização
O serviço de fiscalização
tem o objetivo de verificar o
cumprimento das medidas
contra incêndios, se a edificação possui licença válida e
se os sistemas de proteção
contra incêndios estão em
perfeitas condições de funcionamento. Será realizado
pelos bombeiros militares,
identificados pelo uniforme
caraterístico e viaturas oficiais, munidos de ordens de
fiscalização identificada por
QR Code, contendo o nome
do agente, a data e o local a
ser fiscalizado, o que poderá
ser instantaneamente checada veracidade e comprovada no site Via Fácil Bombeiros a ação de prevenção
na edificação seja feita de
forma oficial.
As prefeituras municipais
são as responsáveis pela
execução das atribuições
de uso e ocupação do solo,
inclusive de interdição dos
locais, cabendo aos bombeiros militares ajudar na prevenção aos incêndios nas
edificações e áreas de risco
com esses novos serviços
de fiscalização.

Serviço da ACIA auxilia empresário a
recuperar inadimplência
A ACIA possui um serviço
especializado em cobrança
e negociação de dívidas registradas no SCPC (Serviço Central de Proteção ao
Crédito), conhecido como
Central de Recuperação de
Crédito (CRC).
Se a empresa possui
clientes inclusos no SCPC
e não tem quem faça cobrança, basta procurar a

CRC da ACIA que trabalha
para recuperar o crédito do
seu cliente inadimplente e
utiliza um modo prático e fácil de negociação que auxilia
o consumidor a quitar sua
dívida.
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 desgaste entre a
empresa e o devedor.
A empresa que ainda
não aderiu a este serviço,
basta fazer seu cadastro
na ACIA, pois as negociações serão feitas apenas
com as empresas inclusas
neste serviço.
Mais informações pelo
fone 3543-7200 na ACIA.
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Associados da ACIA têm descontos especiais no maior evento do varejo em Campinas
No dia 25 de abril, Campinas e Região vão parar!
O Retail Conference 2019,
promovido pela ACIC (Associação Comercial de Campinas) com apoio da ACIA, entra
em sua sétima edição, com a
finalidade de ajudar os varejistas da região a se atualizarem
sobre os principais conteúdos
do segmento. Esse ano ainda

maior, com conteúdos ainda
mais relevantes, conta com
grandes palestrantes que são
referências no mercado.
Desde a primeira edição,
em 2013, este evento tem
como proposta atender os
anseios dos varejistas de
Campinas e região e ante-

cipar sobre as inovações e
tendências do segmento.
O evento se fortalece
ainda mais como um dos
maiores eventos de varejo
do Brasil com a estimativa
de público de mais de 2.500
participantes que vão se inspirar e aprender com pales-

tras e debates, oferecendo
possibilidade de networking e
acesso a novas tecnologias.
O encontro acontece na
Expo Dom Pedro, em Campinas, e tem em sua programação, palestras com nomes
do varejo nacional com experiência internacional.

Se você está em busca
de compartilhar informações sobre as tendências
de 2019 no mercado varejista, e aprender com grandes
referências do segmento, o
seu lugar é na Retail Conference 2019.
Garanta sua inscrição ao

lado de mais de 2.000 empreendedores.
Inscreva-se no site www.
aciaararas.com.br com o link
de desconto para associado.
Mais informações no Departamento de Imprensa/Marketing da ACIA pelo telefone
3543-7219.
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Comprar à vista ou a prazo? Dicas que vão ajudar você a decidir

Quando o assunto é
como pagar uma compra, se à vista ou em
parcelas, os educadores
financeiros afirmam que
evitar dívidas futuras é
a melhor saída. Ou seja,
recomendam à vista.
Mas essa não é uma
verdade abs olu t a. A
decisão em fazer o pagamento total na hora
da compra ou parcelar
o valor vai depender da
análise de alguns fatores.

Para ajudar você a
responder essa questão
e para que possa realizar
suas compras numa Boa,
aqui vão algumas dicas:
Preciso comprar e
não tenho dinheiro
A urgência na compra é fator determinante
para a decisão de pagar à vista ou parcelado,
caso não haja dinheiro
disponível no momento.
Por exemplo, se há a
necessidade de comprar
uma geladeira ou um par

de óculos, que quebraram. A compra parcelada
vai possibilitar adquirir
o item imediatamente
caso você não tenha o
dinheiro.
Afinal, não é possível ficar sem geladeira e
nem sem os óculos. Aí,
o que vai determinar na
decisão é o bom senso.
A compra parcelada
pode evitar inclusive de
cair no crédito rotativo
do cartão ou nos juros
do cheque especial, normalmente muito mais
altos do que os do parcelamento.
Se você tem o dinheiro, mas o pagamento à
vista vai deixá-lo sem
nenhuma reser va financeira, é preferível
também parcelar. Caso
apareça alguma emergência, você terá recursos financeiros e não vai
precisar entrar no cheque especial.
É também vantajoso comprar parcelado quando não houver
desconto no pagamento
à vista. Se tiver o valor
para pagar a compra de

Antes de fazer qualquer parcelamento,
verifique o orçamento
doméstico para saber
se o valor mensal não
irá deixar você no vermelho.
Dinheiro está aplicado
Será que vale a pena
sacar o dinheiro aplicado para comprar à
vista? Ou será que o
rendimento compensa
os juros do valor parcelado?
Para decidir, pense
Benefícios futuros
Pagar em parcelas no rendimento da aplié uma boa opção para cação, nos juros das
quem precisa adquirir parcelas do que quer
algo que vai trazer be- comprar e no desconto
oferecido para o paganefícios futuros.
Exemplos: se neces- mento à vista.
sitar de um carro novo,
Parece complicado?
um equipamento qualquer, um computador ou Vamos traduzir.
Primeiro é bom saber
outros bens que serão
usados para o trabalho que, conforme a Resolue vão gerar renda. Ou até ção 3.517/07, do Banco
mesmo para fazer um Central, quem vai ceder
curso, que será funda- o crédito é obrigado a
mental para o desenvol- informar a composição
do Custo Efetivo Total
vimento profissional.
(CET), detalhando os enParcelas que cabem cargos que compõem o
financiamento.
no bolso
uma só vez – e se for
uma pessoa organizada
-, opte pela compra parcelada, pague a primeira
parcela e aplique (pode
ser na poupança) o valor
restante.
Vai retirando a quantia de cada parcela mensalmente para quitá-la.
No fim do prazo verá que
teve um rendimento, que
pode parecer pouco, mas
não deixa de ser um lucro.

O CET é a taxa que
considera todos os encargos e despesas incidentes nas operações
de crédito contratadas.
Nele estão a soma de
taxas de juros, os tributos, as tarifas, o IOF,
o seguro e as demais
despesas do contrato
de f inanciamento ou
parcelamento.
Sabendo o que é CET
e conhecendo o valor
dos rendimentos de sua
aplicação, faça o cálculo
dos juros que pagará na
compra a prazo.
Para ajudar a fazer
es ta conta, uma boa
ferramenta é a Calculadora do Cidadão, do
Banco Central. Com ela
é possível fazer várias
simulações, como de
cálculo de tempo que
um emprés timo será
quitado tendo como informação o valor, a porcentagem de juros e o
valor de cada prestação.
Com estas dicas,
você pode decidir como
é melhor pagar suas
contas, se à vista ou
parcelado.
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ACIA é ponto de coleta da Campanha
do Agasalho 2019
As peças serão destinadas a entidades assistenciais e
pessoas em situação de vulnerabilidade social

ACIA e Clínica Sayão juntas na
campanha de arrecadação de lacres de
alumínio

A ACIA é mais um ponto de coleta de lacres de alumínio que serão doados
à Clínica Clínica Antonio Luiz Sayão para aquisição de cadeiras de rodas.
Com o slogan “Lacre Amigo”, os lacres arrecadados são repassados para
indústrias e depois reciclados, voltando a serem utilizados como chapas
de alumínios. A cada 140 garrafas PET cheias de lacres, a entidade recebe
uma cadeira de rodas essencial para o atendimento social a deficientes ou
pessoas que necessitam qualificar sua mobilidade.
Junte os lacres descartáveis e deposite na urna na recepção da ACIA.
Com esta ação você colabora na reciclagem de materiais e na inclusão de
pessoas com deficiência.

Projeto Cooperforte e Aehda vai
capacitar 40 jovens de Araras em
atendimento a clientes

Equipe da Aehda e jovens do Projeto Melhor Ser

Os jovens de Araras
receberão capacitação
profissional através de
um novo projeto desenvolvido pela Aehda (Associação de Educação do
Homem de Amanhã de
Araras) e financiado pelo
Instituto Cooperforte.
Na manhã do dia 26
de março, integrantes do
Núcleo Gestor se reuniram na Aehda com o objetivo de acompanhar as
diretrizes de atuação do
projeto cujo nome será
Melhor Ser - a arte de
servir – que beneficiará

40 jovens do ensino médio da cidade.
Durante cinco meses,
esses jovens, receberão
formação intensiva com
oficinas de desenvolvimento humano, técnico
e atendimento ao cliente
visando a capacitação e a
inserção no mercado trabalho, como primordialmente valores para sua
formação cidadã, inclusão
social e econômica.
O projeto ainda prevê
que 180 dias após a conclusão da capacitação,
85% desses jovens de-

vem ser absorvidos pelo
mercado de trabalho de
Araras.
Se você é empresário e pretende capacitar
novos membros para
sua equipe, aproveite a
oportunidade, conheça o
projeto fazendo contato
com a Aehda e abra espaço em sua empresa para
um jovem talento através
de atividade de estágio
enquanto ele participa
de oficinas que contribuam com a excelência
no atendimento junto aos
seus clientes.

A Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria de Ação e Inclusão Social
e do Fuss – Fundo Social de Solidariedade lançou a Campanha do Agasalho
2019 no dia 22 de março. Com o slogan “Compartilha que o calor multiplica”,
a campanha possui diversas estratégias, entre elas, haverá pontos de coleta das doações espalhados pela cidade, o apoio da União dos Condutores
Escolares de Araras com transporte de materiais e visitação em bairros em
dias especiais além da participação do Tiro de Guerra de Araras, batendo
porta a porta e também divulgando a campanha em frente aos supermercados da cidade.
A ACIA, junto a outros pontos de coleta divulgados pela Prefeitura de
Araras, está recebendo as doações de agasalhos e cobertores.
Os associados e demais pessoas que queiram contribuir, podem deixar
suas doações na rua Tiradentes, 1316, na ACIA.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3543 – 1700.

12

Araras, Abril de 2019

䌀漀渀猀琀爀甀漀 搀攀 猀椀琀攀猀 爀攀猀瀀漀渀猀椀瘀漀猀 攀 搀椀渀洀椀挀漀猀
䌀愀洀瀀愀渀栀愀猀 搀攀 攀渀最愀樀愀洀攀渀琀漀 瀀愀爀愀 洀搀椀愀 猀漀挀椀愀椀猀
䌀愀洀瀀愀渀栀愀猀 搀攀 䜀漀漀最氀攀 䄀搀眀漀爀搀猀
匀甀愀 攀洀瀀爀攀猀愀 愀 昀爀攀渀琀攀

䄀䜀쨀一䌀䤀䄀 䐀䔀 倀唀䈀䰀䤀䌀䤀䐀䄀䐀䔀
⠀㤀⤀ ㌀㔀㐀㐀 㘀㠀㔀㤀 䤀 眀眀眀⸀眀搀攀猀椀最渀⸀挀漀洀⸀戀爀

