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Confira o horário especial do comércio 
em julho e o calendário completo do ano 

2019/2020 na página 3. 
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ACIA participa da Semana Inova 
Indústria do Senai 

Pág. 11

ACIA oferece até 48% de 
desconto em emissão de notas 

fiscais eletrônicas
Para atender os empresários, a ACIA em parceria com a Varitus 

Brasil, empresa especializada em documentação eletrônica, oferecem 
aos associados soluções online na emissão de notas fiscais com até 
48% de desconto. Pág. 7

Pág. 9

O prefeito Rubens Franco Junior, o vice Carleto Denardi, o secretário de Desenvolvimento, Felipe Castro 
junto aos diretores e gerência da ACIA e Senai

O Senai-SP realizou na unidade em Araras a Semana Inova Indústria 
promovendo por meio de atividades diversas, a inovação, o empreen-
dedorismo e a criatividade.
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Auto-mutilação
Nunca é demais lem-

brar que nossa formação 
é iminentemente afetiva. 
A passagem pela família 
vai configurar a cada um 
que neste mundo aportar. 
Então quando o contexto 
afetivo assim desenrolar 
ficaremos tão mais ou me-
nos pela carga afetiva na 
qual fomos “brindados”. 
Se boa ou se má ou de-
mais ou de menos assim 
ficaremos configurados. 
Resulta daí que este eu vai 
se tornar forte ou fraco.

O jovem ainda deso-
rientado que, por falta 
de melhores espelhos 
projetivos familiares e 
do meio social em que 
vive, quando cercado de 
adultos infantilizados, ten-
ta se diferenciar deles a 
qualquer custo. Seja pela 
automutilação, espetando 
“badulaques” pelo corpo, 
pela agressão sonora e 
visual aos valores de seu 
grupo social, ou pela bus-
ca desenfreada do prazer 
através da relação sexual 
precoce e pouco ou nada 
responsável. E a par disto 

pergunta-se o que é o eu? 
Muito claro que não se 
sabe o que ele é. Fica a 
dica. Ele é sensacional!

E direciona-se pelos 
cinco sentidos (visão, 
tato, olfato, gustação, 
audição), então quan-
do e quase sempre a 
vivência familiar não dá 
consistência a este eu, 
ele se torna frágil e sua 
interação com o outro 
e socialização em geral 
produz uma sensação de 
perda ou derretimento do 
sentir do eu, pois o afetar 
e ser afetado vai acionar 
o pensamento que acaba 
“tomando” este eu e a 
intensidade desta forma 
faz com que gradativa-
mente vá perdendo a 
sensação do eu e passa a 
ser experimentado como 
etéreo, sem plataforma, 
sem sustentação.

Daí o ato de automu-
tilar traz retorno ao sentir 
uma identificação com o 
eu. Mesmo que seja pela 
dor. Que vem a ser uma 
tentativa desesperada 
para a sensação de per-

da do eu, tão humano. 
A persistência na forma 
dolorosa configura um 
quadro de masoquismo. E 
a prevalência deste modo 
de relacionamento ficará 
como referencial de toda 
e qualquer relação.

Fica também muito 
claro que não é uma 
forma de ser feliz. Tam-
bém é claro que existem 
outros seres que andam 
pelo nosso mundo com 
razoável grau de desen-
volvimento com os quais 
ter-se-á a oportunida-
de de espelhamento e 
identificação que possa 
agregar entendimento e 
compreensão de seu até 
então modo inconsciente 
de se relacionar e acor-
dar para uma melhor 
configuração deste seu 
sofrido eu, sobretudo as 
pessoas ao seu derredor 
trazendo o amor para o 
seio das relações.

José Valentim Melão
Psicólogo
Email: valentimmelao@gmail.com
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Medida Provisória da Liberdade 
Econômica

A Medida Provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 30 
de abril, liberou o horário de funcionamento do comércio (e de qualquer 
outra atividade empresarial).

Editada sob o número 881/2019, a MP indica que é possível a reali-
zação de atividade econômica em qualquer dia ou horário da semana.

Denominada de MP da Liberdade Econômica, ela tem por objetivo 
liberar as atividades econômicas, com geração de empregos, rendas 
e garantias de livre mercado, observadas as normas de proteção ao 
meio ambiente, restrições advindas de obrigações de direito privado, 
normas de direito de vizinhança e a legislação trabalhista.

Esta medida entrou em vigor na data de sua publicação e a ACIA 
recomenda que cada empresário analise os direitos ampliados pela 
Medida Provisória e também as implicações.

Veja na íntegra a MP no site http://www.planalto.gov.br .

Biometria é obrigatória em Araras
Os eleitores de Araras 

necessitam realizar o ca-
dastramento obrigatório 
no prazo definido, sob 
pena de ter o título can-
celado. 

O agendamento deve 
ser feito site do TRE www.
tre-sp.jus.br e comparecer 

ao Cartório Eleitoral para 
regularizar sua situação.

Ao digitar o CEP resi-
dencial, o eleitor é direcio-
nado ao cartório da área 
que abrange seu endere-
ço. Agendar previamente 
é necessário, pois ajuda a 
evitar filas.

O que levar?
* Documento original  

de identidade oficial com 
foto

* Comprovante de en-
dereço (Emitido nos últi-
mos 3 meses)

* Título eleitoral (Se ti-
ver)
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Seminário Superação

Curso Avançado de Marketing nas 
Mídias Sociais

Durante seis dias de maio, profissionais de diferentes segmentos participaram do Curso de Mídias Sociais com 
Gustavo Missura , especialista em Mídias Digitais que já formou mais de 1.200 profissionais em todo Brasil.
 Os participantes aprenderam ferramentas avançadas de marketing para Facebook e Instagram, conceitos mais 
avançados das principais mídias sociais como gerenciador de anúncios, políticas de publicidade, regras automa-
tizadas, conversões e objetivos do marketing.

Dias 27 e 28 de maio, aconteceu o 
Seminário Especial sobre Supera-
ção com Patrícia Rocha da Mavitel 
Treinamentos.
Pensamento positivo, técnicas de 
programação neurolinguística e 
comportamentais foram assuntos 
abordados para qualificação e edu-
cação do profissional que pretende 
se diferenciar no mercado.

Empretec

O Seminário do Empretec foi realizado durante seis dias de 13 a 18 de maio na ACIA. Os participantes viveram um 
processo de imersão para desenvolver seu comportamento empreendedor, aprendendo a superar limites, enxergar 
oportunidades e fortalecer suas habilidades.
Desenvolvido pela ONU, e aplicado pelo SEBRAE no Brasil, o Empretec aconteceu em Araras graças à parceria com 
a ACIA e a Prefeitura de Araras. 
O gerente do Escritório do Sebrae, da Regional São Carlos, Elton Yokomizo, Gestora Regional do Empretec, Paula 
Mayra e a assessora de imprensa da ACIA, Patrícia Gomes Salvador deram boas vindas aos novos empretecos que 
também foram parabenizados por estarem investindo na melhoria de seu desempenho profissional.
- Dados apontam que após o Empretec, a percepção de melhoria na empregabilidade é elevada e alcança 85% dos 
empretecos. 
- A renda atual/pós-Empretec desse público é maior e sobe para 42%.
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ACIA disponibiliza Banco de Currículos 
para empresas associadas

Combustível do Posto Ecoflex está 
presente em campeonatos das 

Américas O sistema de banco de 
currículos do site da ACIA 
possibilita que empresas 
associadas e candidatos a 
oportunidades de trabalho 
incluam seus respectivos 
interesses e informações 
para futuras pesquisas, de-
senvolvendo uma rede de 
contatos precisa e eficaz, 
e proporcionando mais fa-
cilidade e agilidade para as 
empresas na contratação 
de profissionais.

A plataforma é totalmen-
te online e foi desenvolvi-
da para tornar as soluções 
oferecidas pela ACIA cada 
vez mais fáceis e práticas 
de usar. O sistema banco de 

currículos foi desenvolvido 
após um planejamento es-
tratégico, com a finalidade 
de proporcionar maior pro-
dutividade para todos. 

Basta entrar no site www.
aciaararas.com.br, ou seja, 
não necessita de instalação, 
que funciona diretamente no 
seu navegador de internet. 
No canto direito do site, en-
contrará uma aba “Cadastre 
seu Currículo” e em seguida 
duas opções, sendo uma 
para candidatos e outra para 
empresas associadas. 

O processo do cadastro 
de um currículo é bem sim-
ples: o candidato interes-
sado em cadastrar o seu 

currículo deverá criar uma 
conta no sistema e, a par-
tir disso, basta preencher 
todos os dados solicitados 
para a submissão de seu 
currículo. 

Para as empresas asso-
ciadas, o acesso ao banco 
de currículos é feito após 
seu cadastro, e elas poderão 
realizar buscas por perfis 
específicos, utilizando diver-
sos critérios, tais como faixa 
etária, sexo e escolaridade.

Uma oportunidade que a 
ACIA oferece para a empre-
sa associada gerenciar seu 
capital humano por meio de 
uma plataforma precisa e 
eficaz.

O Posto Ecoflex tem 
muito orgulho em ser o 
combustível oficial da 
Equipe Motonil Motors, 
uma equipe que está há 
15 anos nas pistas na-
cionais e internacionais, 
com sede em Araras/
SP e comandada pelo 
Ferpa, que conta com 
uma grande equipe es-
pecializada em motove-
locidade. 

Hoje, a Equipe Mo-
tonil  Motors é reco-
nhecida como uma das 

equipes mais consolida-
das no segmento, com 
inúmeras conquistas ao 
longo desses anos, se 
posicionando no topo 
dos principais eventos 
de motovelocidade do 
Bras i l  e  des tacando 
os melhores pilotos da 
atualidade.

O Posto Ecof lex é 
reconhecido pelo com-
bus t í ve l  de  máx ima 
qualidade que ofere-
ce, e para um bom de-
sempenho nas pistas, a 

Equipe Motonil Motors 
precisa contar com um 
combustível que aju-
de no desempenho de 
suas motos nas com-
petições. 

P a r a  p r e s t ig i a r  a 
Equipe Motonil Motors, 
essa equipe incrível de 
motovelocidade de Ara-
ras, acompanhe o Cam-
p e on a t o  S up er B ike , 
(w w w.superbike.com.
br) o Maior Campeonato 
de Motovelocidade das 
Américas.
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Serviço da ACIA auxilia empresário a 
recuperar inadimplência

A ACIA possui um ser-
viço especializado em 
cobrança e negociação 
de dívidas registradas no 
SCPC (Serviço Central de 
Proteção ao Crédito), co-
nhecido como Central de 
Recuperação de Crédito 
(CRC).

Se a empresa pos-
sui clientes inclusos no 
SCPC e não tem quem 
faça cobrança, basta pro-

curar 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 renego-
ciação e recebimento da 
dívida pode ser feito di-

retamente 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 negocia-
ções serão feitas apenas 
com as empresas inclu-
sas neste serviço. 

Mais informações pelo 
fone 3543-7200 na ACIA.
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ACIA participa da Semana Inova Indústria do Senai
O Senai-SP realizou na 

unidade em Araras a Se-
mana Inova Indústria de 
11 a 13 de junho, promo-
vendo por meio de ativida-
des diversas, a inovação, 
o empreendedorismo e a 
criatividade, aproximando 
a entidade das empresas, 
startups, empreendedores 
e universidades da região.

O diretor do Senai Araras, Alexandre Barreto dando boas vindas aos representantes das em-
presas parceiras

O evento foi realizado na 
escola do Senai em Araras 
e contou com palestras, 
workshops e exposições 
de segmentos industriais, 
universidades e empresas 
parceiras, além de visitas 
guiadas.

 A ACIA participou com 
um estande apresentando 
seus principais serviços 

como convênios médicos 
com valores diferenciados 
para empresas, Certifica-
ção Digital, CRC (Central 
de Recuperação de Cré-
dito) e a agenda do Sebrae 
Aqui. O Sebrae Móvel e a 
Agência Municipal de De-
senvolvimento também 
prestaram atendimento 
no evento.
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A Campanha do Agasalho continua. A ACIA é um ponto de coleta das doações 
de agasalhos ou cobertores, além de muitos outros espalhados pela cidade.

Com o  slogan “Compartilha que o calor multiplica”,a Campanha é realizada 
pela Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria de Ação e Inclusão Social e do 
Fuss – Fundo Social de Solidariedade. 

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.

Campanha do Agasalho continua Junte lacres e doe na ACIA

Ao juntar os lacres que normalmente são descartados, você pode doar no 
ponto de coleta na ACIA e muitos deles se transformarão numa cadeira de rodas 
para a Clínica Sayão.

Junte o lacre e faça o bem!
Uma Campanha da ACIA para auxiliar no atendimento a deficientes ou pessoas 

que necessitam qualificar sua mobilidade da Clínica Sayão.
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APAE Araras completa 50 anos de excelência

A Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE) nasceu em 
1954, na cidade do Rio 
de Janeiro.

A entidade é caracteri-
zada por ser uma organi-
zação social, cujo objeti-
vo principal é promover a 
atenção integral à pessoa 
com deficiência intelec-
tual e múltipla. A Rede 
APAE destaca-se por seu 
pioneirismo e abrangên-
cia assistencial, estando 
presente em mais de 2 
mil municípios em todo o 
território nacional. A cida-
de de Araras possui uma 
instituição da Rede com 
duas unidades, a APAE 
escola e o Sítio Arco-Íris. 

Em 2019, a APAE - 
Araras completa 50 anos 
de existência. Ao longo 

desse meio século, ela 
conquistou seu destaque, 
se tornando referência 
nacional de prestação 
de serviço, ao oferecer 
aos seus 229 alunos um 
atendimento educacional 
especializado que conta 
com estimulação pre-
coce, educação infan-
til, ensino fundamental 
e inclusão no mercado 
de trabalho; além de 
estímulos das áreas de 
arte, educação física, 
esporte e lazer. Dentro 
dos principais programas 
oferecidos na unidade, 
podemos destacar os 
serviços de avaliação 
diagnóstica, atendimento 
ambulatorial na área de 
saúde, intervenção pre-
coce, educacional, só-
cio educacional, oficinas 

terapêuticas, esportes 
adaptados e sócio cul-
tural. 

A APAE - Araras aten-
de com excelência pes-
soas com deficiência in-
telectual e múltiplas, TEA 
(Transtorno do Espectro 
Autista) e pessoas com 
paralisia cerebral; come-
çando o trabalho integral 
e especializado desde o 
diagnóstico médico, que 
pode ser feito ainda na 
gestação, e se esten-
dendo por toda a vida do 
assistido. No quadro de 
funcionários da unidade 
encontramos: psicólogos, 
professores, terapeutas 
ocupacionais, fonoaudi-
ólogos, fisioterapeutas, 
enfermeiros, assistentes 
sociais, dentistas e médi-
cos neurológicos. Esses 

profissionais, em con-
junto, atuam de forma a 
gerar o desenvolvimen-
to integral do aluno, em 
seus aspectos físicos, 
emocionais, intelectuais 
e sociais, complemen-
tando a ação da família 
e da comunidade. 

Deste modo, o edu-
cando é es t imulado 
através de atividades 
focadas nas necessi-
dades e possibilidades 
individuais, proporcio-
nando uma maior au-
tonomia, produtividade 
e qualidade de vida. A 
APAE escola conta um 
projeto especial para as 
pessoas com TEA, intitu-
lado de “Projeto Vínculo” 
que visa estabelecer um 
trabalho estruturado no 
desenvolvimento cog-

nitivo, motor e social, 
potencializado a auto-
nomia e a inclusão social. 
O projeto se desenvolve 
de forma personalizada 
e individualizada para 
integrar a estimulação 
e o desenvolvimento do 
autista. Além deste pro-
jeto, a instituição possui 
ações de Assistência So-
cial que são realizadas 
por meio da prestação 
de serviços, programas 
e projetos da proteção 
social especial de média 
complexidade e atua na 
defesa e garantia de di-
reitos básicos. 

Os serviços da assis-
tência social promovem 
condições sociais que 
geram bem estar físico, 
mental e ocupacional, à 
pessoa com deficiência 

intelectual. Garantindo 
assim, resultados posi-
tivos para sua realização 
pessoal e inclusão social. 

Seja um colaborador 
A APAE conta princi-

palmente com a mobiliza-
ção da sociedade para o 
desenvolvimento do seu 
trabalho. Saiba como fi-
liar-se, faça sua doação 
ou seja um voluntário/
parceiro: Rua Carlindo 
Pereira da Costa, nº. 51 
- Centro - Araras - SP 
Telefone: (19) 3541-3133.
Email: apaeararas.secr@
yahoo.com.br 

Texto: Giovana Orsari Estudante 
do terceiro ano de Jornalismo 
(UNESP/Bauru) e voluntária na 

APAE-ARARAS. 


