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Equipe de networking chega à ACIA e 
você ainda pode participar!

A RNE (Rede de Negócios Empresariais) está de porta abertas 
para os empresários e empreendedores de Araras. Você, que se 
interessou pelo negócio, participe como convidado das reuniões 
que acontecem toda quinta-feira, das 7h30 às 9h30, na ACIA.

Para mais informações os contatos podem ser feitos pelo 
e-mail expansao@rnebrasil.com.br ou para 99214-5363. 
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Comércio terá que instalar urnas para 
doações de cupons de notas fiscais

A Câmara Municipal 
de Araras aprovou dois 
projetos: um impõe a 
obrigatoriedade de todos 
os estabelecimentos co-
merciais a instalarem nos 
caixas urnas de doações 
de cupons ou notas fiscais 
sem identificação do CPF 
para que o crédito seja do-
ado a entidades cadastra-
das no município e o outro 
torna obrigatório nos es-
tabelecimentos privados 
a inserção de  placas de 
atendimento prioritário 
aos autistas.

Pela  Lei  Munic ipal 
5.061 aprovada, fica sob 
a responsabilidade da 
Divisão de Fiscalização 

Urbana, através de suas 
atribuições, notificar to-
dos os estabelecimentos 
comerciais para que provi-
denciem a instalação nos 
caixas dessas urnas para 
as doações de cupons ou 
notas fiscais sem identifi-
cação. Também cabe aos 
proprietários desses esta-
belecimentos incentivar 
seus clientes a aderirem 
ao Programa de Cidada-
nia Fiscal com faixas, car-
tazes ou placas afixadas 
em local visível e de fácil 
leitura.

O não cumprimento 
desta lei poderá acarre-
tar a aplicação de multa 
no valor de R$ 3 mil reais 

e suspensão do Alvará de 
Funcionamento, conforme 
os termos do artigo 7º da 
referida lei.

Pela  Lei  Munic ipal 
5.058 todos os estabele-
cimentos privados  como 
supermercados, agências 
bancárias, farmácias, res-
taurantes, lojas em geral 
e similares, deverão inse-
rir placas de atendimen-
to prioritário e o Símbolo 
Mundial de Conscientiza-
ção do Transtorno do Es-
pectro Autista.

No descumprimento 
desta lei, as penalidades 
serão de advertência com 
prazo de 30 dias para ade-
quação e multa de meio 
salário mínimo, com 30 
dias para adequação. Se o 
estabelecimento tiver sido 
advertido e multado, terá 
a suspensão do Alvará de 
Licenciamento.

A ACIA orienta para 
que todos os associados 
sigam as exigências das 
novas leis com a instala-
ção de urnas nos caixas 
para doação de notas fis-
cais e atendimento prio-
ritário com o símbolo do 
autismo.  
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4 de Setembro   |   19 às 22 horas
INVESTIMENTO R$ 70,00

NA MEDIDA - COMO CRIAR UMA
PÁGINA EMPRESARIAL NO FACEBOOK

Oficina do Sebrae

Saiba como criar e administrar uma
 página empresarial no Facebook

Equipe de networking chega à ACIA e você ainda pode participar!
Vários são os desafios do empresário moderno; talvez, o 

maior deles seja como criar ou manter um relacionamento 
e, ao mesmo tempo, vender e revender para essa mesma 
pessoa. A boa notícia é que um modelo de negócios che-
gou para fazer isso acontecer na prática. 

Acompanhado do slogan “Criando Oportunidades Sus-
tentáveis”, a RNE (Rede de Negócios Empresariais) tem 
como lema Sustentabilidade em Todos os Sentidos. Tal 
filosofia vem para sustentar o networking profissional 
de seus Parceiros, a fim de gerar novas oportunidades de 
negócios por meio de práticas comerciais e da capacitação 
continuada.

Outra boa notícia é que a RNE está de porta abertas 
para os empresários e empreendedores de Araras. Você, 
que se interessou pelo negócio, participe como convidado 
das reuniões que acontecem toda quinta-feira, das 7h30 às 
9h30, na ACIA. O investimento é de R$ 30,00 e dá direito 
à participação na reunião e café da manhã. Você também 
pode entrar em contato pelo e-mail expansao@rnebrasil.
com.br ou ligar para 99214-5363. 
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5G: Entenda o que é e como ele pode 
mudar o mundo

O 5G ainda não estreou, 
mas está cada vez mais 
perto: espera-se que as 
primeiras aplicações apro-
veitando o novo padrão de 
internet móvel comecem a 
ser lançadas no ano que 
vem. A perspectiva em torno 
da tecnologia é das mais 
otimistas. Um estudo da 
Qualcomm divulgado ano 
passado prevê que o 5G 
gere 22 milhões de em-
pregos e produza até 12,3 
trilhões de dólares em bens 
e serviços até 2035. Essa 
expectativa é partilhada por 
outras empresas de tecno-
logia, como a Intel, que vê 
no conceito a chave para 
popularizar ainda mais a 
internet das coisas.

O que é 5G?
O 3G foi um prenúncio 

para a internet móvel, que só 
se tornou realidade mesmo 
com o 4G. O 5G é de certa 
forma, a consagração do 
conceito.

Quão mais rápido 

ele é do que o 4G?
Com o LTE Advanced 

Pro (o 4.5G), a velocidade 
pico chega, em teoria, nos 3 
Gb/s, segundo as especifica-
ções do 3GPP, organização 
responsável pelos padrões 
nas telecomunicações. O 
5G aumenta isso conside-
ravelmente, chegando aos 
20 Gb/s teóricos. Mas da 
mesma forma que acontece 
com o padrão atual, essa 
velocidade depende muito 
da frequência em que opera 
e também do cenário. Os 20 
gigabits são só alcançados 
nas bandas mais altas, de 
ondas milimétricas (mmWa-
ve), onde há maior largura 
de banda, mas também 
menor penetração. Nas 
mais baixas, o 5G ainda é 
notavelmente mais rápido 
que o 4.5G, mas o pico é 
menor.
Quais as aplicações 

práticas dele?
O 5G tem um foco um 

pouco diferente do 4G. Ain-

da que ofereça velocidades 
mais altas, o padrão deve-
rá ser muito aproveitado 
em aplicações de “missão 
crítica. Entram nessa lista 
os carros conectados, que 
hoje funcionam de forma 
limitada, e o maquinário 
industrial, atualmente todo 
conectado por cabos, por 
exemplo.

Segundo Qualcomm, 
são áreas que precisam de 
muito mais confiabilidade 
do que a oferecida pelo 
4G hoje. Além desse fator 
confiança, com a expansão 
da internet das coisas, o 
mundo precisará de uma 
rede não simplesmente mais 
rápida, mas sim mais está-
vel, com suporte a um gran-
de número de dispositivos 
conectados. 

A Qualcomm acredita 
que o 5G será tão impor-
tante no futuro quanto a 
infraestrutura elétrica é hoje.

Fonte: Olhar Digital
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José Valentim Melão – Psicólogo
Fones: 3542-7448 / 99338-5929
valentimmelao@uol.com.br
Jose Valentim Melão / facebook

A rejeição é a ferida emocional mais 
profunda

Uma das emoções mais 
difícil de se lidar! A sensação 
de rejeição é uma forma 
reducionista de nosso ser.

Faz com que sintamos 
diminuídos e de pouca va-
lia. E também ficar sujeito a 
escolhas de outros. É preciso 
que exista o outro que nos 
rejeita, seja na forma de uma 
pessoa, organização, grupos 
ou situação que propicie a 
exclusão.

Para além do meio circun-
dante que geralmente está a 
nos negar é lá na primeira 
infância que adquirimos na 
forma afetiva com que fomos 
tratados pelos pais, que se de-
senrola de forma inconsciente, 
seja no ato da fecundação e 
período de gestação.

Por relação não desejada 
ou despojada de amor que 
este novo ser será chamado 
a participar da vida e o fará 
sob o estigma da rejeição, que 
tomará a forma de trauma 
ou ferida em sua alma na 
medida que o comportamento 
paterno(s) confirma na forma 
de tratamento, e que estabe-

lecerá uma referência ou filtro 
para seu comportamento no 
decorrer de sua existência, que 
determinam, muitas vezes, 
como será nossa qualidade 
de vida quando adultos.

E claro estamos colocan-
do que esta maneira como 
fomos afetados tem resso-
nância interna e muitas vezes 
este olhar para relações são 
interpretadas sempre pela 
égide da rejeição quando 
na realidade não é isto que 
está acontecendo.

Está ligado à desvaloriza-
ção de si mesmo e que se 
caracteriza por uma persona-
lidade tímida, esta situação 
vai levar a pessoa a uma 
busca constante de reco-
nhecimento pelos outros, o 
desejo de ser aceito que vai 
sustentar este intento. Pode 
desenvolver comportamento 
de fuga e solidão, pode se 
tornar rancorosa e passar a 
sentir muito ódio, fruto do 
intenso sofrimento vivido por 
ela. E claro também depen-
dendo da intensidade desta 
vivência maior será a rejeição 

de si mesmo ou dos demais 
e também necessidade de ser 
aceito como ponto central 
da existência do seu eu e 
acaba desenvolvendo timidez 
e insegurança, fraco enfren-
tamento e consequentemente 
comportamento de fuga. Que 
funciona como uma máscara 
para se proteger.

Como resolver ou atenuar 
estes sentimentos? Voltando 
para a autoestima come-
çando a se valorizar e a 
reconhecer por si mesmo, 
sem precisar da aprovação 
dos demais. Perdoar para 
se libertar do passado a si e 
aos outros viemos de intenso 
inconsciente sem saber se-
quer como nos tornamos o 
que somos e isto vale para 
todo mundo! 

A mudança do referencial 
para si e se priorizar tratando 
tanto a si como aos outros 
com Amor!
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Treinamento da Boa Vista SCPC reúne 
mais de 20 associações comerciais na 

sede da ACIA

A Boa Vista SCPC, de-
tentora do banco de da-
dos do Serviço Central de 
Proteção ao Crédito, rea-
lizou no dia 26 de julho, 
um treinamento para apre-
sentar a nova ferramenta 
de consultas de Pessoa 

Jurídica reunindo mais de 
20 associações comerciais 
da região.

Esta nova ferramen-
ta substituirá as consul-
tas existentes de Pessoa 
Jurídica e irá simplificar 
o sistema trazendo mais 

O gerente Regional da Boa Vista SCPC, Izidio Cesar de Souza , durante treinamento na ACIA

Com essa nova ferramenta, as consultas ao SCPC de Pessoa Jurídica ficarão simplificadas

segurança na concessão 
de crédito por parte dos 
empresários.

Após o treinamento 
todos tiraram dúvidas e 
aproveitaram a ocasião 
para trocar experiências 
e compartilhar resultados.
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Núcleo de Música do Sesi abre 
inscrições para todos interessados

As incrições para o 2º 
semestre do Núcleo de 
Música - Cordas Clássi-
cas do SESI Araras estão 
abertas e vão até final de 
agosto. Aulas de violino, 
violoncelo, contrabaixo 

e viola clássica gratuitas, 
inclusive oferecem o em-
préstimo do instrumento. 

Mais informações na 
secretaria do SESI Araras 
ou no 3507-2100.

Os núcleos de música 

do SESI-SP são espaços 
destinados à iniciação 
musical por meio da 
sensibilização e práti-
ca instrumental coleti-
va em instrumentos de 
cordas.

Bachiana Filarmônica Sesi-SP faz 
apresentação em Conchal em 
homenagem ao Dia dos Pais

A Bachiana Filarmônica SESI-
-SP se apresenta em comemo-
ração ao Dia dos Pais, no dia 12 
de agosto, na Praça da Fonte, em 
Conchal, às 10h. Sob regência 
do mundialmente conhecido 
maestro João Carlos Martins, a 
orquestra presenteia o público 
com canções como Concerto 
nº 5 “Imperador” e Love Of My 
Life. A performance é gratuita, 
basta comparecer no local, data 
e horário informados.

Do clássico ao rock, o re-
pertório promete emocionar 
o público com a interpretação 
singular da filarmônica para 
canções de Beethoven, Bach, 

Mozart, Adoniran Barbosa, The 
Beatles e Queen. Mais do que 
uma apresentação, trata-se de 
um encontro entre os ouvintes 
e os músicos da orquestra. Ao 
longo do espetáculo o maestro 
interage com a plateia e, em um 
momento especial, assume o 
piano e relembra sua trajetória 
como concertista.

Formada por jovens e ex-
perientes instrumentistas de 
diversas idades, sob direção do 
maestro João Carlos Martins, a 
Bachiana contribui para a for-
mação de talentos e dissemina 
a cultura da música erudita por 
todo o Estado. 

Maestro João Carlos 
Martins

Considerado um dos maiores 
intérpretes de Johann Sebas-
tian Bach (1685-1750), o maes-
tro João Carlos Martins (1940) 
atingiu um patamar raramente 
alcançado por outros músicos 
brasileiros no século XX. Um dos 
pontos altos de sua carreira foi a 
gravação da obra completa para 
teclado desse gênio da música. 
Logo após, devido a problemas 
físicos, teve que abandonar a 
carreira de pianista, canalizando 
sua paixão para a regência. 

Fonte: Comunicação Sesi/SP
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