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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).
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Tudo fica claro na luz do sol!
Findo mais um ano e
estamos nós a relembrar
os acontecimentos e fatos
que importaram mudanças
e nos comoveram.
Seja em nível de nosso país, nossa cidade ou
mesmo o mundo. E que
nos afetaram, sejam entes
queridos, personalidades
dos mais variáveis matizes que foram ou vieram
acrescentar algo em nossas
vidas.
Sim, o mundo está em
combustão! Movimentos
migratórios com multidões
saindo à deriva, pois seu
lugar não lhes dá mais
assento. A contrapartida é
que outros povos não lhes
dão acolhida.
A fome, a guerra, desastres ecológicos, um desprezo por tudo e por todos
em pleno 2018.
Parece que não bastou
todo desenvolvimento científico e tecnológico que à
primeira vista veio a nosso
bem.
Nunca em tempo algum

pudemos comunicar como
fazemos hoje.
Quantas luzes aconteceram na humanidade,
quantas oportunidades
e os fatos todos bem a
nossa frente como que
esfregados em nossa cara
nos dizem em que situação
nos encontramos.
O que deu errado?
Ou o desenvolvimento
nada tem a ver com bem-estar, alegria e felicidade?
Aqui estamos e salvem-se quem puder!
Até parece o domínio
das sombras. Em nós, nosso espírito, nossa alma
solapados.
Quando o sentido aparece como descrito até aqui
e a possibilidade de sermos
tragados por este estado
de coisas.
Lembremos que a claridade que em nosso planeta é feito pelo sol e a
possibilidade de ver está
aberta e para todos!
Sim! Ele que vence a
noite e rompe sempre em

magnífico dia alimentando
a vida a exuberância e a
beleza que é a Terra.
E nós humanos que individualmente podemos
ver claramente como se a
luz do astro rei adentrasse
em cada ser e nossas vidas
deixarem de ser meros
joguetes da informação/
desinformação que crassa
por toda esta maravilha eletrônica que usamos. Que
essa luz possa chegar a vossos corações pelo simples
sentir e respirar livremente e nossos semelhantes
também possam pulsar
adivinhando a harmonia
que os está a envolver e a
noção da divindade vinda
como absoluta certeza sob
a mais clara luz que chama
AMOR!
E FINALMENTE UM
ANO LUZ ACONTEÇA
AQUI NA TERRA!
José Valentim Melão – Psicólogo
Fones: 3542-7448 / 99338-5929
valentimmelao@uol.com.br
Jose Valentim Melão / facebook
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Prefeito e vice eleitos visitam
ACIA para reafirmar parcerias

Reunião da diretoria da ACIA com o prefeito eleito Júnior Branco e o vice Carleto Denardi

O prefeito Júnior
Franco e vice prefeito
Carleto Denardi acompanhado do secretário
do Planejamento, Paulo
Ber tolini, se reuniram
com diretores e conselheiros da ACIA para
reafirmar as parcerias
e consolidar novos pro-

jetos que atendam as
demandas dos empresários e empreendedores de Araras.
Na ocasião, estavam
presentes o presidente
da ACIA, Roberto José
Vechin, o vice-presidente Osvair Cabrini Júnior,
o executivo Luiz Roberto

Biaggio, os diretores e
conselheiros José Pedro Fernandes, Joaquim
Vilela Sulino e Zelindo
Tércio Zanela que apresentaram os serviços
atualmente oferecidos
pela entidade e discutiram assuntos relevantes
ao comércio da cidade.
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Sicoob Unimais apresenta
produto de Previdência Privada

Evento da Sicoob Unimais na ACIA para apresentar o produto de Previdência Privada

O Sicoob UniMais
Mantiqueira apresentou na noite de 11 de
novembro, no auditório
da ACIA, o produto de
Previdência Privada
que oferece investimentos personalizados de renda fixa para
auxiliar os cooperados
no planejamento financeiro.
Este produto é ideal

para se planejar e prever os recursos necessários para alcançar os
objetivos traçados e se
preparar para os problemas futuros.
Para execução deste
planejamento, o Sicoob
UniMais Mantiqueira
oferece investimentos
personalizados em renda fixa.
Os produtos LCA,

Fundos de Inves timentos, C adernet a
de Poupança e Plano
de Previdência Privada - com destaque em
ser um plano fechado,
com uma das menores
taxas de administração e carregamento do
mercado, também são
produtos disponíveis
no portfólio do Sicoob
UniMais Mantiqueira.
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Presidente e executivo da ACIA
visitam Fábrica da Nestlé

O executivo da ACIA, Luiz Roberto Biaggio, o gerente de Fábrica, Donir Costa, o presidente José Roberto Vechin e a gerente da RH, Aline Perinotto após a visita à fábrica

O presidente da ACIA,
Roberto José Vechin e o
executivo Luiz Roberto
Biaggio, participaram de
uma visita à Fábrica da
Nestlé em Araras no dia
29 de novembro, acompanhados pelo gerente de
Fábrica, Donir Costa e pela
gerente do RH da Nestlé,

Aline Bressan Perinotto
Viganó.
Na visita, eles puderem
conhecer as instalações e
os diferentes processos
produtivos da fábrica e
o controle de excelência,
princípios da Nestlé que é
reconhecida por oferecer
ao consumidor produtos

de qualidade e valor nutritivo, que contribuam
para uma alimentação
mais saudável e agradável.
Sobre a Nestlé
A Nestlé S.A. é uma
empresa suíça produtora
de alimentos, sendo uma
das maiores do mundo. O
símbolo da empresa, que
mostra uma família de
pássaros, vem do nome
em alemão suábio, que
significa “ninho”.
A empresa possui aproximadamente 280.000
funcionários e tem um faturamento de US$ 239,6
bilhões e foi fundada em
1866 e a sede fica em Vevey, na Suíça.
A Nestlé opera em 83
países, dos cinco continentes – África, América,
Ásia, Europa e Oceania. No
Brasil, atua desde 1876,
inicialmente com a comercialização de farinha láctea, e em 1921 consolidou
sua atuação no país quando instalou sua primeira
fábrica, em Araras (SP),
para a produção do leite condensado Milkmaid,
que mais tarde receberia
o nome Leite Moça.
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Compre no comércio de Araras e concorra aos prêmios da
Campanha Natal dos Sonhos 2018
A Campanha Natal
dos Sonhos 2018 já começou e termina no dia
24 de dezembro. Neste
ano serão sorteados
um Fiat Mobi Like 0km
e mais seis prêmios de
cinco mil reais em vales-

-mercadoria.
As lojas participantes
estarão identificadas
com o material de divulgação da campanha e a
relação dessas empresas pode ser conferida
no site www.aciaararas.

com.br.
Os vendedores dos
cupons contemplados
também serão premiados com 500 reais em
vales-mercadoria.
O objetivo des ta
campanha é movimen-

tar a cidade, satisfazendo o cliente e trazendo
benefícios para os participantes. Uma ação em
que todos são beneficiados: o comércio local ganha com aumento
das vendas, os vende-

dores são motivados
pelas boas vendas, a
cidade ganha com aumento da arrecadação
de impostos e o consumidor ganha por adquirir
produtos de qualidade
e procedência.

A apuraç ão será
realizada no dia 27 de
dezembro de 2018, a
partir das 10 horas, e
a entrega dos prêmios
será realizada no dia 08
de janeiro de 2019, na
sede da ACIA.
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Serviço da ACIA auxilia empresário
a recuperar inadimplência
A ACIA possui um
serviço especializado
em cobrança e negociação de dívidas
registradas no SCPC
(Ser viço Central de
Proteção ao Crédito),
conhecido como Central de Recuperação de
Crédito (CRC).
No período de 20
de novembro a 28
de dezembro, a ACIA
oferecerá condições
especiais para o consumidor limpar seu
nome e recuperar seu

crédito.
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 recebi-

mento 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
empre s as inclus as
neste serviço.
Mais informações
pelo telefone
3543-7200 na
ACIA.
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