
A Prefeitura de Araras divulgou em live realiza-
da no dia 19 de fevereiro, no Facebook, novas 
regras para o combate à Covid na cidade. 

Entre as principais regras estão toque de re-
colher das 22h às 6h, adiamento da volta às 
aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino 
pelo menos até o dia 19 de março, criação de 
barreiras de trânsito em ruas do Centro, inter-
dição do trânsito na Praça Barão de Araras aos 
domingos à noite, multas por não utilização de 
máscaras e intensificação de fiscalização nas 
ruas, pela PM (Polícia Militar), GCM (Guarda Civil Municipal) e Polícia Civil.
E se você viu uma aglomeração, denuncie pelo número 3541-1532. 

De acordo com o Decreto, o comércio local não será fechado no momento, mas todos os 
estabelecimentos devem seguir os protocolos sanitários estabelecidos pelo Plano São Paulo. 
Araras está na fase laranja do Plano.

As medidas estão presentes no Decreto Municipal Nº 6.829, publicado na edição 1.517 do Diá-
rio Oficial Eletrônico.  

Multa
A multa para o estabelecimento comercial que não exigir o uso de máscaras de proteção 
facial de seus clientes foi fixada em 189 UFESP’s (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), 
que corresponde a cerca de R$ 5 mil reais para cada usuário existente no interior do estabe-
lecimento no momento da fiscalização e que não estiver utilizando a máscara corretamen-
te. O decreto também proíbe a realização de eventos que gerem aglomerações, sob pena 
de multa para o responsável no valor de 189 UFESP’s (cerca de R$ 5 mil) além da multa de 19 
UFESP´s (cerca de R$ 550,00) por pessoa presente no local.

Com responsabilidade e consciência, proteja você e a cidade toda. Respeite a vida! 

PREFEITURA DECRETA NOVAS REGRAS DE 
COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 



COMÉRCIO TERÁ SEGURANÇA REFORÇADA 
ATRAVÉS DE  CONTATO DIRETO COM 

WHATSAPP DA GM
Em parceria com a Guarda Municipal de Araras, a ACIA está solicitando a atu-
alização dos números dos celulares assim como a autorização das empresas 
associadas para que sejam cadastrados no contato direto com a GM.

O presidente da ACIA, Roberto José Vechin e o executivo Luiz Roberto Biaggio, 
receberam o inspetor Edson e Nascimento responsável pela logística da GM 
para tratarem sobre o reforço na segurança do comércio de Araras, que sem-
pre foi motivo de grande atenção da entidade.

Para fazer esse cadastro, a ACIA encaminhou um e-mail às empresas asso-
ciadas solicitando o número de WhatsApp para ser respondido através de um 
formulário.

Assim, em caso de furto, roubo ou vandalismo, principalmente no período no-
turno, a GCM poderá entrar em contato com o responsável da empresa pre-
judicada, de forma mais rápida e eficaz, o que é muito importante para ajudar 
na proteção às vítimas e minimizar os problemas que possam ocorrer. A ron-
da será com duas viaturas 24 horas por dia.



O caminho para incrementar as vendas no varejo em tempos de pande-
mia já não é mais segredo, mas ainda é preciso que muitos empresários 
saiam da zona de conforto porque o mercado está cada vez mais inova-
dor e competitivo. Quem se adaptar primeiro estará um passo à frente da 
concorrência. 

Para auxiliar principalmente os pequenos e médios lojistas no desenvol-
vimento e na adaptação dos negócios de varejo com vistas à retomada 
da economia, a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), 
com apoio da ACIA, realiza, gratuitamente, a Semana do Varejo, entre os 
dias 2 e 4 de março. A iniciativa, 100% online, faz parte da Agenda Retail, 
iniciada em novembro de 2020, com o evento Retail Conference Digital.

A proposta é que os lojistas dominem as estratégias que podem revolu-
cionar o seu negócio por meio de palestras e workshops de alto impacto 
que podem mudar a visão de mercado. O evento contará com três pales-
tras e dois workshops. Entre os convidados está o campineiro André Or-
tiz, que apresentará o workshop de vendas “Transforme sua loja em uma 
máquina de vendas”, no dia 3 de março, às 9h30.

Os temas das palestras e workshops serão voltados à apresentação de 
metodologias que têm ajudado as empresas a organizarem a operação 
de venda, resultando em maior desempenho, organização e melhores ta-
xas de conversão. Mais informações sobre o evento e para reservar sua 
vaga estão disponíveis no site www.retailconference.com.br.

SEMANA DO VAREJO TRAZ DICAS SOBRE VENDAS, 
ESTRATÉGIAS, INOVAÇÕES E DESAFIOS

www.retailconference.com.br


http://www.fho.edu.br/
https://benfeitoria.com/doar-e-proteger-ajude-quem-trabalhar-por-nos-lra?ref=benfeitoria-pesquisa-projetos




Com o início da vacinação e a expectativa pela melhora da economia, a 
quantidade de empresas que estão em busca de empréstimo subiu 16,1% 
em janeiro ante dezembro de 2020.

O levantamento foi feito pela BizCapital, fintech de soluções financeiras 
para micro e pequenas empresas. 

Segundo a fintech, os três setores que mais cresceram durante o período 
e foram responsáveis pelo maior número de solicitações foram os de ser-
viços de pintura (35,5%), fabricação de produtos de padaria e confeitaria 
(32,5%), e cabeleireiros, manicure e pedicure (31,2%).

Mesmo com as perspectivas otimistas nesse início de 2021, a dificuldade 
em obter crédito, que foi um dos principais problemas dos pequenos ne-
gócios em 2020, talvez continue nos próximos meses.

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) aponta que, no primeiro semestre do ano passado, que ape-
nas 1 a cada 7 negócios que solicitaram crédito, conseguiu.

E essa dificuldade acontece por uma questão bastante comum: a falta de 
apresentação de requisitos básicos por parte dos empreendedores, como 
CNPJ ativo há pelo menos um ano, comprovação de faturamento mínimo 
e documentação da empresa sem pendências ou restrições.

A expectativa de que haja uma descentralização das linhas de crédito para 
MPEs ao longo de 2021.

Fonte: Diário do Comércio

PEDIDOS DE EMPRÉSTIMOS POR PEQUENOS 
NEGÓCIOS VOLTAM A CRESCER


