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O escritório itinerante do Sebrae Móvel estará em Araras nos pró-
ximo dias 24 e 25 de setembro, das 10 às 16 horas, na Praça Barão 
de Araras, defronte à Basílica, oferecendo atendimento gratuito para 
empreendedores e aqueles que desejam abrir o próprio negócio. 

A Associação São Luiz Saúde inaugurou no dia 30 de agosto, sua nova 
sede administrativa reunindo diretores, autoridades políticas e empresa-
riais, colaboradores e convidados.
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AMERICO CANHOTO

Nossa mente adulta é 
o candidato a mestre. A 
da criança é o pupilo. O 
bolo alimentar é o guia 
que a levará através do 
aparelho digestivo nesta 
aventura evolutiva. 

A BOCA
Desde o nascer tudo 

vai à boca, do alimento 
físico ao emocional e 
afetivo.

Por que será que, nos-
sas relações afetivas cos-
tumam materializar-se 
com um beijo na boca?

Boca: porta de entrada 
dos alimentos tanto do 
corpo físico quanto do 
emocional e da afetivi-
dade.

No entanto, ela não 
sabe distinguir o que 
pode ser ingerido nem 
o que pode ser beijado; 
isso é papel do cérebro.

Mas do cérebro de 
cima ou do cérebro de 
baixo?

Ensinamento
Escolher é tarefa do 

chefe, os subordinados: 
apenas cumprem or-
dens. Quem seleciona 
o que vai ser ingerido 
é a mente (cérebro – o 
chefe), através do ato de 
pensar.

Quem pensa pouco, 
nem imagina o que joga 

Início da excursão pelo aparelho 
digestivo

para dentro do seu corpo; 
o que torna uma verdade 
o ditado popular que diz 
que, o homem como o 
peixe, também morre 
pela boca.

Quando dizemos que, 
para emagrecer é pre-
ciso fechar a boca; na 
verdade para que, o con-
sigamos, é preciso que 
a mente se empodere e 
ordene.

O exercício mental é 
que a fortalece para que 
se torne capaz de adotar 
decisões contundentes e 
realizadoras.

Quando adoecemos 
por causa da comida, a 
culpa não é da boca, mas 
da lentidão da mente no 
pensar.

Pode-se sem medo de 
parecer radical, dizer que, 
não temos problemas 
digestivos: mas, proble-
mas de cabeça; somos 
deficientes no raciocínio, 
o que nos torna imaturos.

Errar, assumir, apren-
der.

Como candidatos a 
mestres, ainda complica-
mos muito nossa vida e, a 
dos outros; especialmen-
te a dos que estão sob 
nossa “responsabilidade”.

Exercício
Na infância, a mente 

da criança é treinada 
a abocanhar o “avião-
zinho” ou a fazer uma 

“boca de jacaré” para 
comer, o que, nem a 
do adulto sabe para 
que serve (candidata a 
mentora); ou, o quanto 
é necessário para nutrir 
aquela criança; apenas o 
faz, porque alguém disse 
ou mandou; pior ainda: 
venenos podem estar es-
condidos nos rótulos em 
códigos do tipo: contém 
acidulante f5, estabilizan-
te x não sei das quantas. 
E, em se tratando de 
estar responsável por, 
pior do que isso: somos 
treinados a engolir todas 
as porcarias que tentam 
nos vender.

Material para reflexão
Somente a verdade 

vos libertará disse o Mes-
tre Jesus.

Então quem é o che-
fe?

A mente interna ou 
a mente externa, a dos 
outros?

A atitude instintiva 
de levar algo à boca, é 
repetida tantas vezes, 
que a criança cresce en-
golindo qualquer coisa, a 
qualquer hora; sinta ou 
não fome; ou beijando 
na boca qualquer um, 
quando estiver com fome 
de afeto.

José Valentim Melão
Psicólogo
Email: valentimmelao@gmail.com
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Sebrae Móvel oferece atendimento 
nos dias 24 e 25 de setembro em 

Araras

O escritório itinerante 
do Sebrae Móvel estará em 
Araras nos próximo dias 24 
e 25 de setembro, das 10 às 
16 horas, na Praça Barão de 
Araras, defronte à Basílica, 
oferecendo atendimento 
gratuito para empreendedo-
res e aqueles que desejam 
abrir o próprio negócio. 

No Sebrae Móvel, os 
interessados receberão 
informações a respeito de 
finanças, marketing, inova-
ção, planejamento e empre-

endedorismo, entre outras. 
Para passar pela consulta, 
os interessados devem le-
var documentação pessoal 
ou CNPJ da empresa, caso 
tenha.

Ainda segundo o Sebrae, 
serviços como abertura, al-
teração, baixa, consulta de 
pendências situação cadas-
tral da empresa e emissão de 
guias de pagamentos tam-
bém serão disponibilizados 
para quem já é Microempre-
endedor Individual (MEI).

A unidade móvel ainda 
auxiliará quem é formaliza-
do como MEI a fazer a De-
claração Anual do Simples 
Nacional, conhecida como 
Declaração Anual de Fatu-
ramento. Para tanto, é ne-
cessário levar os dados de 
faturamento bruto de 2018 
e informar se houve contra-
tação de funcionário durante 
o período. Para declarar o 
faturamento, é preciso re-
alizar o cadastro no Portal 
do Empreendedor.
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Associados da ACIA terão descontos exclusivos na 7ª Semana
de Negócios e Empreendedorismo em Campinas

A Associação Comercial 
e Industrial de Campinas 
(ACIC) realiza entre os dias 
14 e 18 de outubro a 7ª edi-
ção da Semana de Negócios 
de Empreendedorismo (SNE) 
- uma plataforma de even-
tos para empreendedores, 
gestores e executivos que 
desejam compreender as 
mudanças exponenciais do 
mercado nacional e inter-
nacional e se preparar para 
enfrentá-las.

Com o tema: ‘Seu negó-
cio sob um novo olhar’, a SNE 
é um dos principais eventos 
de empreendedorismo do 
interior paulista e contará 

com apoio de várias asso-
ciações comerciais da região, 
inclusive da ACIA – Araras 
que disponibilizará desconto 
de 30% para associados.

Com características in-
dustriais,  a Semana será 
sediada no Espaço de Even-
tos do Iguatemi Campinas, 
localizado no terceiro piso 
do Shopping, e ganhará ce-
nografia e ambientação na 
mesma linha, com estimativa 
de receber um público com 
mais de três mil pessoas.

O público poderá partici-
par de cinco eventos: Click 
Inovação Disruptiva, abre a 
semana, na segunda-feira 

– das 8h às 12h; a terça 
das 9h30 às 10h30, chega 
com o Webinar Inteligência 
Emocional; das 14h às 16h,  o 
Workshop Liderança e Ges-
tão de Pessoas; das 18h às 
22h, o Conselho da Mulher 
Empreendedora Meeting 
(CME); a quarta-feira, das 8h 
às 12h; por sua vez, contará 
com o Fórum de Transfor-
mação Digital; a quinta-feira, 
das 9h30 às 10h30, começa 
com o Webinar: As técni-
cas da produtividade; das 
14h às 16h, seguindo com 
Workshop Negociação e 
Vendas; e das 18h às 22h, 
o Retail Meeting Moda. O fe-

chamento da SNE acontece 
das 8h às 12h, na sexta-feira, 
com o AC Networking Me-
eting, maior rodada de ne-
gócios que Campinas já viu.

Para esta edição já estão 
confirmados os seguintes 
palestrantes: Fernanda 
Moura e Taciana Mello, fun-
dadoras do projeto The Girls 
On The Road; Igor Lopes, do 
portal Transformação Digital; 
Lucas Amadeu, head da Vivo 
Ads; Alessandro Gil, diretor-
-executivo da Linx; Giullia-
no Puga, sócio-fundador da 
Labellamafia; João Marcelo 
Furlan, da Enora Leaders; 
Carolina Zwarg; superinten-

dente de Recursos Huma-
nos na Porto Seguro; Mara 
Liz Alves, do Grupo Morena 
Rosa; Saint Clair Izidoro, CEO 
da startup 3xbit; Marcelo 
Rosal, da Porto Seguro; 
Marcelo Brandão, diretor 
da Vilage Marcas e Paten-
tes; Reginaldo Pereira, do 
Inova360; Felipe Siqueira, 
da Oficina (Grupo Reserva); 
Conrado Adolpho, criador do 
Método 8Ps, e Rayza Nicá-
cio, influencer, blogueira e 
youtuber.

“O empreendedorismo é 
fator determinante para a 
geração de empregos e de 
renda e exerce papel fun-

damental para o desenvol-
vimento econômico do mu-
nicípio, da região, do Estado 
e do País. Nosso intuito é 
preparar pessoas com po-
tencial empreendedor para 
que superem os desafios 
do mercado e alavanquem 
seu negócio. Com o tema: 
‘Seu negócio sob um novo 
olhar’, visamos impulsionar 
a cultura empreendedora de 
Campinas e região”, explica 
Adriana Flosi, presidente da 
ACIC.

As inscrições devem 
ser feitas pelo site: https://
semanane.com.br/, pelo te-
lefone: (19) 2104-9200, ou 
por e-mail: atendimento@
acicampinas.com.br.

SOBRE A SNE
Considerado um dos 

maiores eventos de em-
preendedorismo do interior 
paulista, a Semana de Ne-
gócios e Empreendedorismo 
da ACIC já trouxe a Campi-
nas 150 palestrantes, que 
impactaram mais de 9 mil 
empreendedores participan-
tes, durante 365 horas de 
conteúdo de altíssimo nível, 
em suas edições anteriores.    

Considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo do interior paulista, a SNE já impactou mais de 9 mil empreendedores 
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Cursos do Senai Araras estão entre 
as ocupações de maior demanda no 

mercado

Os cursos técnicos e de 
formação profissional da 
Escola Senai Araras estão 
entre as ocupações indus-
triais de maior demanda no 
mercado de trabalho no 
país. No dia 4 de setembro 
encerram as inscrições da 
Escola Senai Araras “Ivan 
Fábio Zurita” para o curso 
técnico de Eletroeletrônica 
e curso técnico de Mecatrô-
nica, sendo esses os mais 
procurados nas unidades 
da escola de todo Brasil, 
segundo levantamento da 

Alunos do Senai apresentam a estrutura da escola de Araras que 
possui equipamentos de alta tecnologia durante visita da diretoria 

da ACIA 

própria entidade.
Os Cursos Técnicos são 

oferecidos gratuitamente e 
os alunos recebem orienta-
ção individual, dando-lhes a 
possibilidade de traçar um 
projeto de desenvolvimento 
profissional e de estudos.

Dono do maior complexo 
de educação profissional 
da América Latina, o Senai 
é reconhecido nacional e 
internacionalmente pela ex-
celência no ensino. A Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) apontou a entidade 

como uma das principais 
contribuintes para a edu-
cação de qualidade nos pa-
íses do hemisfério sul. Além 
disso, graças ao Senai, o 
Brasil é, atualmente, o vice-
-campeão na WorldSkills, a 
maior competição de pro-
fissões técnicas do mundo.

Estudo divulgado este 
ano pelo Senai mostra 30 
profissões que vão surgir 
nos próximos anos com 
a chegada da Indústria 
4.0. Mecânico de Veículos 
Híbridos, Especialista em 
Big Data e Técnico de Ma-
nutenção em Automação 
fazem parte da lista. Atento 
a esses avanços tecnoló-
gicos, o Senai investe na 
educação dos profissionais 
do futuro modernizando 
constantemente os cur-
sos que são distribuídos 
em unidades fixas e móveis 
pelo país.

Para mais informações 
sobre inscrições, edital e 
o calendário do processo 
seletivo, as pessoas in-
teressadas devem aces-
sar o site  https://araras.
sp.senai.br.
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Projeto capacita 40 jovens da Aehda para mercado de trabalho

O projeto Melhor Ser 
da Aehda (Associação de 
Educação do Homem de 
Amanhã) subsidiado pelo 
Instituto Cooperforte, está 
formando 40 jovens em ca-
pacitações específicas para 
serem inseridos no comér-
cio e outras atividades do 
mercado de trabalho. Esses 
jovens receberam, durante 
cinco meses, treinamentos 
na Aehda através de ofici-
nais, palestras e visitas fo-
cando no desenvolvimento 
humano e técnico, atendi-
mento e vendas.

Para ingressar no pro-
jeto, os jovens foram sele-
cionados através do critério 
de vulnerabilidade social e 
por suas capacidades de 
aprendizado. Durante os 
treinamentos, eles rece-
beram acompanhamento 
individual e familiar pelos 
profissionais da Aehda para 
que desenvolvam seus po-
tenciais atendendo às ne-
cessidades do mercado de 
trabalho.

Segundo a assistente 
social, Ednéa Baptista, a 
formação ética, moral e psi-

cossocial é igualmente fun-
damental como o conteúdo 
técnico que foi oferecido. “O 
ganho em autoestima foi 
uma importante conquista 
para eles que aprenderam 
a superar barreiras, fortale-
cer o emocional e enfrentar 
os desafios impostos pelo 
mercado de trabalho e pela 
sociedade”, ressaltou ela.

Em agosto encerra-
ram-se os treinamentos 
do projeto que prevê 180 
dias para que 85% desses 
jovens sejam absorvidos 
pelo mercado de trabalho 

de Araras. A parceria da 
Aehda junto às empresas 
da cidade garantiu que 36 
jovens passassem por 
entrevistas de emprego, 
sendo sete contratados, 
representando um apro-
veitamento de 20%.

A formatura desses 
jovens será no dia 6 de 
setembro, às 19h30, na 
Aehda.

Sobre o Instituto Coo-
perforte

O Instituto Cooperforte 
foi criado em 2003, com o 
objetivo de ampliar o alcan-

ce das iniciativas sociais 
da COOPERFORTE, sua 
mantenedora. 

Com atuação nacional, o 
Instituto Cooperforte con-
tribui para a transformação 
socioeconômica de pesso-
as e organizações sociais, 
a partir da capacitação e 
inserção no mundo do tra-
balho. Parceiro da Aehda 
em outros programas de 
responsabilidade social, o 
patrocínio do Instituto nes-
te projeto foi fundamental 
na preparação e formação 
desses jovens.

Aehda forma mais 40 jovens do Projeto Melhor Ser Oficinas e treinamentos qualificaram 40 jovens da Aehda para o mercado de trabalho

Se você é empresá-
rio e pretende capacitar 
novos membros para 
sua equipe, aproveite 
a oportunidade, conhe-
ça o projeto fazendo 
contato com a Aehda 
e abra espaço em sua 
empresa para um jo-
vem talento através 
de atividade de estágio 
enquanto ele participa 
de oficinas que contri-
buam com a excelência 
no  atendimento junto 
aos seus clientes.
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Azzon chega a Araras oferecendo 
soluções com economia de até 95% 

na conta de luz
Você já conhece a 

Azzon? Uma empresa 
de Araras especializada 
em soluções de Energia 
Elétrica Solar (energia 
fotovoltaica). 

O diferencial da em-
presa está em cuidar de 
todas as etapas do proje-
to desde o fornecimento 
adequado e completo do 
sistema elétrico, instala-
ção e manutenção. 

Para isso, trabalha 
com os melhores equi-
pamentos do mercado, 
certificados pelo INME-
TRO e com garantia total 
dos fabricantes. Além 
disso, a equipe da Azzon 
é altamente capacitada, 
conta com colaboradores 
engenheiros, economista, 
administrador de empre-
sa, eletricistas, alpinista 
industrial e resgatista em 
altura. Todos capacita-
dos com conhecimento 
e treinamentos rigorosos 
para oferecer a melhor 
solução para você.

São inúmeros bene-
fícios que incluem a ca-
pacidade de renovação; 
redução da poluição e 
das taxas de carbono; 
energia limpa, renovável 
e sustentável; baixo im-
pacto ambiental; redução 
da conta e economia a 
curto prazo, proteção 
contra variação da tarifa 
de energia; sua energia 
pode ser compartilhada; 
segurança e confiabilida-
de; fonte de energia ines-
gotável; valorização do 
seu imóvel; investimento 
com custo/benefício ex-
celente para obtenção 
de tecnologia de ponta; 
linhas de crédito espe-
ciais; fornecimento de 
maiores quantidades de 

eletricidade nos momen-
tos de maior demanda; 
baixíssima necessidade 
de manutenção; ocupa 
pouco espaço; rápida 
instalação; garantia de 
até 25 anos; pode ser 
utilizada em áreas re-
motas.

Essa alternativa se 
torna mais vantajosa em 
tempos nos quais as ta-
rifas da energia elétrica 
não param de subir que 
ocorre por conta da cha-
mada bandeira vermelha, 
em virtude dos baixos 
níveis dos reservatórios 
de água. 

Se boa parte da po-
pulação instalasse ener-
gia solar em suas casas 
e empresas, não seria 
preciso inundar gran-
des áreas florestais para 
construir usinas hidrelé-
tricas, por exemplo. 

Assim, além da eco-
nomia, você contribui 
muito mais para o futuro 
do planeta.

Quais são os be-
nefícios da energia 
solar para a empresa/
consumidor e para o 
meio ambiente? 
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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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São Luiz Saúde inaugura nova 
sede administrativa

A Associação São 
Luiz Saúde inaugurou 
no dia 30 de agosto, sua 
nova sede administra-
tiva reunindo diretores, 
autoridades políticas e 
empresariais, colabora-
dores e convidados.

O novo espaço vai 
proporcionar oferecer 
melhorias no atendi-
mento aos conveniados 
com plantões de aten-
dimento em algumas 
especialidades médicas.

Em amplas e mo-

dernas instalações, o 
convênio iniciou aten-
dimento na nova sede 
desde o dia 2 de setem-
bro, que situa-se na rua 
Dr. Armando Salles de 
Oliveira, 371, Centro, 
Araras.

Membros da diretoria executiva e técnica, conselheiros e gestores da Associação São Luiz Saúde

Autoridades do executivo e legislativo com diretores e gestores do convênio 

Autoridades do executivo, legislativo e diretores durante descerramento da placa de inauguração.


