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EDIÇÃO ON-LINE 
DE JUNHO

FIQUE POR DENTRO DA LGPD (LEI GERAL DE 
PORTEÇÃO DE DADOS)

Tudo o que você precisa saber sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) 
está disponível no site da ACIA com acesso a todas as empresas associadas.

Acessando o site aciaararas.com.br, o associado deve digitar seu código e se-
nha, entrar no menu Diversos e em seguida acessar o “Kit LGPD” contendo os 
seguintes materiais:

 Ebook LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);
 Termo de Consentimento do Consumidor (para a empresa utilizar no mo-
mento da concessão de crédito, permitindo consulta ao SCPC e cobrança);
 Termo de Consentimento do Empregado (para a empresa preencher e colher 
as assinaturas de todos os seus empregados); 
 Modelo de cartaz; 
 Termo de Aditamento de Filiação (deve ser preenchido e assinado pelo re-
presentante legal da empresa associada e devolvido pessoalmente na sede da 
ACIA ou pelo e-mail acia@aciaararas.com.br);
     Termo de Consentimento do Convênio Médico; (deve ser assinado por todos 
os usuários: titular e dependentes, cada um deverá preencher o formulário, as-
sinar e devolver pessoalmente na sede da ACIA ou pelo e-mail acia@aciaara-
ras.com.br).

Importante:
Para evitar a suspensão dos serviços, os dois últimos documentos deverão ser  
devolvidos até o dia 10 de julho de 2021. 

O Termo de Aditamento de Filiação é um complemento do seu termo de asso-
ciação à ACIA, com as adequações da nova lei de proteção de dados.

Todos precisam se adequar à nova legislação para evitar problemas futuros 
na proteção do seu negócio, no que diz respeito a utilização de dados pessoais 
de clientes e colaboradores, por isso contamos com a sua colaboração e caso 
necessite de mais formulários retire na ACIA ou imprima os modelos que estão 
no site www.aciaararas.com.br.
    
Acesse o link e confira!

https://www.aciaararas.com.br/
https://associado.scpc.inf.br/?entidade=00013600
mailto:acia@aciaararas.com.br
mailto:acia@aciaararas.com.br
acia@aciaararas.com.br
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12 a 16/07 ÀS 18h30
No curso Técnicas para Desenvolver seu Comércio Eletrônico, você vai co-
nhecer a forma mais eficiente e produtiva para alavancar as suas vendas. 
Clique aqui para saber mais

19 a 23/07 às 19h 
Você que está começando a trabalhar com vendas na internet ou pretende 
começar, não perca essa oportunidade! 

No curso técnicas para a criação de uma loja virtual, você vai conhecer a 
forma mais eficiente e produtiva para alavancar as suas vendas.
Clique aqui para saber mais

12 a 16/07 – das 9 às 11 h

Você é empreendedor(a) do segmento da beleza? E quer melhorar a gestão 
da sua empresa, a liderança da sua equipe, o controle das finanças e a co-
municação digital da sua empresa?

Esse é o programa ideal para você! 
Participe da 2ª edição da capacitação online e gratuita: Sebrae Aprimora 
Beleza! 

Mais informações no Sebrae Aqui na ACIA.
(19) 3543-7208

Para saber mais, clique aqui 

https://www.aciaararas.com.br/eventos


3

VOCÊ SABIA QUE OS ASSOCIADOS DA ACIA 
PODEM UTILIZAR OS SERVIÇOS DOS CORREIOS 
COM VANTAGENS ESPECIAIS?

E melhor, a ACIA faz a coleta na empresa e a postagem nos Correios.
Você que é associado da ACIA pode desfrutar desse benefício sem filas e sem 
burocracia.

Para mais informações, converse com o Departamento Comercial da ACIA pelo 
telefone (19) 3543-7207.
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COMO A TECNOLOGIA DIGITAL AJUDA NA 
RETOMADA ECONÔMICA

Que a tecnologia digital ajuda na retomada econômica nesse momento desafiador 
ninguém duvida.

Mas preciso questionar: como as empresas reagem à forte demanda por redução de 
custos e melhoria de performance? E como podem obter maior market share e melho-
res margens?

Arrisco algumas respostas. Muitas empresas buscam acelerar a transformação digital 
em todos os seus departamentos, níveis, processos. 
Por outro lado, outras ainda relutam, ou pior, quando buscam soluções digitais, o fa-
zem sem critérios.

As que estão mais atentas mapeiam suas necessidades, fazem um projeto de imple-
mentação, um cronograma bem definido, a custos pré-estabelecidos e – importante: 
com fornecedores qualificados.

A VARITUS Brasil se orgulha de estar no rol de startups que oferecem soluções robus-
tas e de altíssima qualidade, referendadas, inclusive, pela ABES (Associação Brasileira 
das Empresas de Software).

Também temos muita tranquilidade para nos apresentarmos aos clientes e ajudá-los 
na transformação digital porque há vários anos obtivemos certificações internacionais, 
reafirmando nosso profissionalismo e credibilidade.

Nos últimos meses, intensificamos ainda mais a entrega de soluções que eliminam 
burocracia, agilizam processos críticos, diminuem drasticamente as margens de erro 
e o retrabalho, aumentam a segurança fiscal e contábil, melhoram a experiência dos 
clientes e a competitividade.

Às empresas que ainda não se convenceram de fazerem 
isso com parceiro certo, fica o convite: confiram o poder 
das tecnologias digitais que ajudam sua empresa a crescer.

Deixo aqui, também, um link para mais informações 
sobre nosso trabalho. Estamos disponíveis para eliminar 
dúvidas e customizar soluções para que seus negócios 
fluam com muito mais assertividade. É disso que o país 
precisa!

Junho, 2021
Adão Lopes – CEO e fundador da VARITUS BRASIL

https://www.varitus.com.br/
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Na manhã desta sexta-feira, dia 25 de junho, representantes da ACIA, Sebrae e 
Sicoob reuniram-se  com o prefeito Pedrinho Eliseu e o secretário de Governo, José 
Carlos Martini Júnior, para tratar da renovação de parcerias e novas ações que ob-
jetivem qualificar e fortalecer o empreendedorismo para geração de mais renda 
e mais empregos.
  
As entidades envolvidas terão como meta a implantação de programas técnicos, 
atividades e projetos de apoio ao desenvolvimento econômico do município 
e para isso contarão com frentes de atuação em várias áreas da Administração 
para o fomento da economia.

REUNIÃO COM O PREFEITO PEDRINHO ELISEU RENOVA 
PARCERIA COM O SEBRAE PARA NOVAS AÇÕES EM 
ARARAS

www.fho.edu.br
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ACIA DIVULGA SUGESTÃO DE FUNCIONAMENTO 
DO HORÁRIO DO COMÉRCIO

A temperatura cai, o amor aumenta. A Prefeitura de Araras precisa da sua ajuda 
para arrecadar roupas e agasalhos e aquecer a vida das pessoas mais vulnerá-
veis do nosso município. 

Contamos com você para aquecer muitos corações!

Lembre-se: Os itens doados devem estar em bom estado de conservação.

Aqui na ACIA temos um ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho 2021, 
realizada pela Prefeitura de Araras, por meio do Fundo Social de Solidariedade.

A ação, que visa à arrecadação de itens de vestuário e cobertores conta ainda 
com mais de 30 locais de doação e beneficiará famílias em situação de vulnera-
bilidade social cadastradas na Secretaria de Assistência Social, instituições da ci-
dade, como casas de repouso, hospitais e também para o Centro Pop, que atende 
moradores de rua. 

Confira os locais e as informações completas no site www.araras.sp.gov.br

www.araras.sp.gov.br
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JUNHO VERMELHO: DOAR SANGUE É UM ATO DE 
AMOR AO PRÓXIMO

Denominada Junho Vermelho, acontece 
nesse mês em todo país uma campanha 
dedicada a conscientizar a todos da im-
portância de doar sangue.
 
Para esclarecer dúvidas sobre esse gesto 
de grande importância, a fim de incenti-
var o espírito de solidariedade e mobilizar 
um número maior de voluntários, a Santa 
Casa de Araras, dedicará esse mês ao Ju-
nho Vermelho, abordando o tema em seus 
canais oficiais para esclarecer dúvidas e 
incentivar a doação de sangue.

A Drª. Ana Laura Martines Biaggio, especialis-
ta em Hematologia e Hemoterapia da Santa 
Casa de Araras, falou sobre a importância 
de conscientizar a população de que a do-
ação é um ato de amor ao próximo e uma 
atitude que pode salvar até quatro vidas.

De acordo com a hematologista, a doação de sangue é um procedimento seguro e que 
dura cerca de 40 minutos. “Uma pessoa adulta tem, em média, cinco litros de sangue, e 
em cada doação é retirada cerca de 400 ml de sangue do doador. Não é preciso fazer 
a reposição, pois nosso próprio organismo repõe esse volume em 24 horas e o proce-
dimento é realizado oferecendo toda a segurança necessária ao doador”, diz.  

A 3ª Campanha de doação de sangue de 2021 acontecerá no dia 7 de agosto em Araras. 
A coleta será realizada na Ete Prof. Alberto Feres, localizada na Avenida Senador César 
Lacerda de Vergueiro, 690, Jardim Cândida, das 9h às 12h.

Informações com todas as orientações necessárias para ser um doador estão dispo-
níveis no site www.hemocentro.unicamp.br

A Agência Transfusional é o setor responsável por 
gerenciar todas as etapas de uma transfusão san-
guínea. Na Santa Casa de Araras, a Agência 
Transfusional atua sob responsabilidade técnica 
do hematologista Dr. Rogério Jorge Castro, corres-
ponsabilidade técnica da especialista em hemato-
logia e hemoterapia Drª Ana Laura Martines Biaggio 
e gerência da farmacêutica bioquímica Fabiane 
Giorgiano, especialista em hemoterapia e banco 
de sangue, contando com mais cinco profissionais 
treinados e capacitados em hemoterapia para re-
alização do seu trabalho imprescindível para um 
hospital que realiza procedimentos de grande porte. 

Realiza em média 230 transfusões mensais ficando 
24 horas por dia à disposição da instituição, par-
ticipando dos controles de qualidade da Anvisa e 

Controllab com ótimo desempenho mantendo sempre a garantia de segurança transfusional.

Como funciona a Agência Transfusional
Dentro de um cronograma semanal, a Agência requisita ao Hemonúcleo de Piracicaba (SP) ou 
ao Hemocentro UniCamp em Campinas (SP) a quantidade necessária de bolsas de sangue 
e hemocomponentes. Este estoque, que é utilizado para atender a necessidade semanal da 
Santa Casa, tem sua quantidade determinada de acordo com a média de consumo ana-
lisada pelo setor, incluindo estoque para emergências e para transfusões já programadas.

Também são realizadas solicitações diárias em casos especiais, como bolsas de sangue 
para crianças ou hemocomponentes que possuem rápida validade, como as plaquetas, que 
vencem em cinco dias. “Não podemos ter um estoque onde corremos o risco de descartar 
uma bolsa por decurso de prazo”, comenta a gerente Fabiane.

TRANSFUSÃO SANGUÍNEA SALVA VIDAS, SAIBA 
COMO FUNCIONA ESSE TRABALHO NA SANTA CASA

A corresponsável técnica pela Agência Transfusional, Drª Ana Laura 
Martines Biaggio e a gerente Fabiane Giorgiano 

www.hemocentro.unicamp.br
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AGORA ESTÁ MAIS FÁCIL COMPRAR NO COMÉRCIO DE ARARAS!

Baixe grátis o aplicativo ACIA Araras, acesse Araras Delivery e faça seu pedido.

Para usar é simples:

      Baixe o aplicativo ACIA Araras

      Acesse “Araras Delivery”

      Encontre o segmento de sua preferência

      Selecione o produto que deseja comprar e finalize o pedido pelo WhatsApp.

      Encontre várias empresas de Araras num único lugar!

 
ACIA e Prefeitura de Araras juntas nesse novo momento pelo comércio de Araras! 

Clicando aqui veja as informações completas e o termo de adesão para o cadas-
tramento das empresas no aplicativo

https://www.aciaararas.com.br/ararasdelivery 

https://www.aciaararas.com.br/ararasdelivery
https://apps.apple.com/br/app/acia-araras/id1508038202
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foneja.associacao.sp.araras&hl=pt_BR
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ABERTA AS INSCRIÇÕES GRATUITAS PARA UM DOS 
MAIORES EVENTOS DE VAREJO DO BRASIL

A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) realiza, pelo segundo ano 
consecutivo em plataforma digital, o “Retail Conference 2021 – De volta para o futuro, 
de olho no agora”. Trata-se de um dos maiores eventos de varejo do Brasil que, este 
ano, focará na aceleração dos negócios por meio da adaptação das empresas ao 
comportamento atual do mercado.
 
A ACIA está apoiando esse evento que vai mostrar a maneira como o nosso mercado 
está se comportando.

O evento será no dia 20 de julho, das 14h às 18h, online e totalmente gratuito.

Com este foco, o evento de 2021 escolheu, para as palestras, temas relacionados às 
tendências pós-pandemia, às redes sociais, às tecnologias disponíveis e as que es-
tão por ser implantadas, às novas formas de vendas, ao multicanal, às ferramentas 
de otimização, às experiências dos clientes, ao pós-venda e à integração do físico e 
do digital. Serão quatro painéis – “Tendências e tecnologia”, “Adapte-se às novas for-
mas de vender”, “Experiência do cliente no varejo” e a apresentação de um case de 
sucesso ao final. 

As inscrições estão abertas e devem ser feitas CLICANDO AQUI. 

Informações pelo WhatsApp 19.99607.7604 (ACIC). 

Seu futuro é o que fizer dele agora, então, façam um bom futuro e embarque nessa 
viagem conosco.

https://retailconference.com.br

