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FASE DE TRANSIÇÃO LIBERA FUNCIONAMENTO DO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS

O Governo do Estado de São Paulo anunciou no dia 16 de abril, nova fase do Plano 
São Paulo denominada Fase de Transição, que será dividida em dois períodos.

Na primeira semana, de 18 a 23 de abril, o funcionamento do comércio está per-
mitido das 11h às 19h. Nesse período, também será autorizada a realização de ceri-
mônias e cultos religiosos com restrições, desde que seguidos rigorosamente todos 
os protocolos de higiene e distanciamento social.

No período de 24 a 30 de abril, além dos estabelecimentos comerciais, poderão 
voltar a funcionar as atividades ligadas ao setor de serviços como restaurantes 
e similares (lanchonetes, casas de sucos, bares com função de restaurante), sa-
lões de beleza e barbearias, atividades culturais, parques, clubes e academias. O 
horário de funcionamento será das 11h às 19h, com exceção das academias, que 
poderão abrir das 7h às 11h e das 15h às 19h. 

 A fim de evitar aglomerações, a capacidade de ocupação permitida nos esta-
belecimentos na fase de transição será de 25%. O toque de recolher continua em 
vigência em todo o Estado, das 20h às 5h, assim como a orientação para o tele-
trabalho para as atividades administrativas não essenciais e escalonamento de 
horário na entrada e saída das atividades do comércio, serviços e indústrias. A 
próxima atualização do Plano SP acontecerá a partir do dia 1º de maio. 

O apoio da população nesse novo momento da pandemia continua sendo fun-
damental cumprindo todos os protocolos de higiene e segurança. Esta nova fase 
de abertura do comércio é um avanço para o setor que está fragilizado e com di-
ficuldades de sobrevivência.

O resumo com as medidas anunciadas pelo Governo do Estado está disponível na 
página https://issuu.com/governosp/docs/.

https://issuu.com/governosp/docs/
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ACIA OFERECE SERVIÇO ON-LINE PARA NEGOCIAR 
DÍVIDAS

RECEITA ADIA PRAZO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO 
DO IR PARA 31 DE MAIO

Agora o serviço da CRC (Central de Recuperação de Crédito) da ACIA possui uma 
ferramenta de autoatendimento para negociação de débitos.
O consumidor faz o cadastro on-line e negocia sua dívida junto às empresas ca-
dastradas no serviço da CRC da ACIA.

Através desse canal é possível fechar um acordo direto no site www.aciaararas.
com.br e após a negociação são gerados os boletos.
 
Essa ferramenta especializada em cobrança e recuperação de dívidas está dis-
ponível para todas as empresas associadas.

A vantagem da CRC para o empresário é que o processo da renegociação e re-
cebimento da dívida pode ser feito agora on-line sem gerar desgaste entre a em-
presa e o devedor.

Acesse www.aciaararas.com.br ou tire suas dúvidas através dos telefones (19) 3543-
7200, WhatsApp (19) 98159-0223 ou pelo e-mail crc@aciaararas.com.br.

A Receita Federal acaba de prorrogar o prazo de entrega da declaração de Im-
posto de Renda Pessoa Física 2021 para o próximo dia 31 de maio. De acordo com 
o orgão, a mudança foi estabelecida para suavizar as dificuldades impostas pela 
pandemia, assim como no ano passado, quando o prazo foi estendido em dois 
meses. 

O período de ajuste anual, que começou em 1º de março, terminaria no dia 30 de 
abril, mas foi prorrogado pela Instrução Normativa nº 2.020/2021, publicada no dia 
12 de abril no Diário Oficial da União.

Em razão do adiamento, o contribuinte que deseja pagar o imposto via débito au-
tomático desde a primeira cota deverá fazer a solicitação até o dia 10 de maio. 
Quem enviar a declaração após esta data, deverá pagar a primeira cota por meio 
de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), gerado pelo próprio 
programa de declaração. Nesse caso, as demais cotas poderão ser em débito 
automático.

Para aqueles que não optarem pelo débito automático, os DARFs de todas as co-
tas poderão ser emitidos pelo programa ou Extrato da Declaração, disponível no 
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) no site da Receita.

mailto:crc%40aciaararas.com.br?subject=
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CAMPANHA ARARAS SEM FOME ESTÁ DE VOLTA

Depois de 20 anos a campanha Araras Sem Fome está de volta. Desta vez para suprir 
a carência de alimentos das entidades assistenciais da cidade e de famílias que não 
possuem o que comer em consequência da crise econômica também gerada pela 
pandemia do coronavírus.

Originalmente a campanha nasceu em 2001, pela Rede Tiradentes de Supermercados, 
por iniciativa dos Ciganos Moto Clube.
Agora, a campanha ressurge por iniciativa do Rotary Club de Araras Alvorada. Coor-
denada pelo membro Ivo Patrezi, que participou ativamente das edições anteriores 
pela Rede Tiradentes, a campanha reuniu novamente todos os clubes de serviço de 
Araras em um objetivo único: suprir a carência de alimentos.

Além do Araras Alvorada, também fazem parte da iniciativa o Rotary Club de Araras, 
Rotary Club de Araras Sul, Lions Club de Araras, Rotaract Club de Araras-União, Interact 
Club de Araras-União, Sinistro Moto Clube, Loja Maçônica Dr. Luiz Narciso Gomes, Loja 
Maçônica Luz da Lealdade Ararense, Loja Maçônica Harmonia e Progresso de Araras 
e a Loja Maçônica Fraternidade Ararense.

Como doar?
O start da nova Araras Sem Fome ocorreu no dia 16 de abril, de forma virtual. Nesta 
nova fase, a campanha receberá, além de alimentos não perecíveis, a doação em 
dinheiro por meios eletrônicos (pix, transferência ou depósito em conta) e todo o valor 
arrecadado será convertido em alimentos semanalmente. A conta corrente, criada 
exclusivamente para a campanha, e as doações serão administradas por uma co-
missão criada por todos os clubes de serviços locais que se reunirão frequentemente 
para as tomadas de decisões.

Onde entregar alimentos?
• Pontos físicos: Galassi Gás e Água, Supermercados Cubatão, Supermercados Co-
pacabana, Supermercados Pague Menos, Jaú Serve, Favetta Supermercados, Tonin 
Atacadista e ACIA.
• Nos caminhões da Galassi Gás e Água.

Saiba mais e doe!
https://ararassemfome.com.br/
@ararassemfome
fb.com/Araras-Sem-Fome

https://ararassemfome.com.br/
https://www.instagram.com/ararassemfome/
fb.com/Araras-Sem-Fome


4

DOAÇÕES D A ACIA PARA 3ª CAMPANHA 
CONEXÃO SOLIDÁRIA

SEFAZ QUER COMPROVANTE DIGITAL DE ENTREGA 
DE EMPRESAS QUE EMITEM NF-E

O Comprovante digital de entrega passará a ser recebido pela SEFAZ (Secretaria da Fa-
zenda e Planejamento do Estado de São Paulo), por parte das empresas que emitem 
NF-e Nota Fiscal Eletrônica e das transportadoras, que emitem o CT-e (Conhecimento de 
Transporte Eletrônico).

A medida, oficializada pela SEFAZ na Nota Técnica 2021.001, publicada no final de feverei-
ro, leva à exclusão definitiva dos tradicionais canhotos fiscais físicos, que sempre foram 
usados pelas empresas para formalizar a entrega/ou retirada de produtos nos clientes.

A partir de 1º de julho, as empresas terão que transmitir à SEFAZ o arquivo digital de com-
provação de entrega/recebimento de mercadorias, contendo, por captura de imagens 
e registros, os eventos relacionados aos documentos fiscais eletrônicos utilizados pelas 
empresas que emitem NF-e.
A mesma inovação valerá para as situações em que as movimentações das mercadorias 
forem feitas por transportadores terceirizados.

O Comprovante digital de entrega, embora de adoção por hora facultativa, é um marco 
evolutivo importante para tornar muito mais rápido, preciso e ágil o processamento des-
ses documentos, com vantagens para as empresas que, com a ferramenta certa, pas-
sam a ter mais controle, podem realizar a gestão online de suas entregas e retiradas de 
produtos, e também para o Fisco, ao unificar os dados fiscais.

Mais informações e conheça uma ferramenta eficiente e simples desenvolvida pela Varitus 
do Brasil  para que sua empresa atenda a esta Nota Técnica, adotando o Comprovante 
digital de entrega.

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS

https://api.whatsapp.com/send?phone=5519994664347&text=QUERO%20RECEBER%20MENSAGEM!
https://notafaz.com.br/blog/index.php/sefaz-quer-comprovante-digital-de-entrega-de-empresas-que-emitem-nf-e/#more-907
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CA3M ENGENHARIA REALIZA ENCONTRO ANUAL DE 
LIDERANÇA, GOVERNANÇA E COMPLIANCE

PREFEITURA LANÇA 
APLICATIVO PARA 
SEGURANÇA DO 
COMÉRCIO

A CA3M Engenharia, realizou em 27 de março o Encontro anual de Liderança, Governança e Com-
pliance, com a participação de gerentes e coordenadores de todos os setores da empresa, além 
da alta direção. O evento, realizado em Seropédica/RJ, teve como objetivo ressaltar a importân-
cia de integridade da CA3M, em respeito aos princípios que norteiam a cultura da empresa e 
aos requisitos dos clientes. O foco foi a sensibilização e a importância do exemplo pela liderança, 
promovendo a integração entre os gestores.

O CEO da CA3M Engenharia, Márcio Seltrão, relembrou a história da empresa, agradeceu a todos 
pelo empenho, intensificou a cada membro da organização os potenciais que devem ser de-
senvolvidos, destacando a gestão de mudança e a gestão estratégica e detalhou os objetivos 
comerciais e as projeções para os próximos anos. O COO, Ortiz Paiva, fortaleceu a importância 
dessas ações nas atividades operacionais da CA3M, comprometendo e fortalecendo os com-
promissos de Governança Corporativa e Compliance em todo nível organizacional.

O encontro, mediado pelo Claudio Bonani, CCO da CA3M, refletiu em conjunto com os gestores 
sobre o papel da liderança, estimulou os presentes a pensar se eles têm se portado como líderes 
e reforçou a importância de assumirem esse papel. E detalhou a importância das diretrizes do 
Código de Conduta da CA3M e subsequentemente os requisitos legais.

O evento faz parte do Plano Estratégico de Treinamentos de Governança da CA3M.

Sobre a empresa
A CA3M Engenharia é uma empresa que foi incorporada para atender a demanda de serviços 
especializados atuando em segmentos essenciais para a indústria brasileira e internacional em 
Instalações Industriais e  integrando todas as áreas de conhecimento de um projeto percorrendo 
seu ciclo de vida nas fases de Iniciação, Monitoramento / Controle, Execução e Encerramento. 

Com atividades diversificadas e personalizadas, a CA3M possuí equipes altamente especializadas 
com profissionais consolidados e atuação superior a 25 anos nesse mercado.

A Prefeitura de Araras lançou no dia 15 de abril, o aplicativo Ronda 24h – Comércio de Araras. O 
app, que está disponível para aparelhos Android na Play Store, tem como principal objetivo ser 
um meio de contato direto e imediato entre comerciantes e a Guarda Municipal, visando princi-
palmente combater roubos e furtos nos estabelecimentos.

“Quando o comerciante perceber qualquer atitude suspeita, acionará um botão de “pânico” no 
aplicativo. Dessa forma, a Guarda Municipal será imediatamente acionada para enviar viatura 
para o endereço cadastrado”, explicou o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Fernan-
do Chieregatto.

Neste primeiro momento, o aplicativo está disponível para comércios da região central, mas o 
Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura continua trabalhando para atender 
diferentes regiões da cidade e para que também possa ser utilizado por dispositivos IOS.

Para o prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu, a criação desse meio de comunicação direto e facilitado 
entre a Guarda Civil Municipal e os comerciantes é um importante instrumento, que ajudará na 
segurança dos comércios.

Representantes da ACIA também estiveram presentes no lançamento do aplicativo e a entidade 
considera uma ferramenta muita oportuna para auxiliar na segurança do comércio que vive um 
momento de retomada econômica e todas as iniciativas são bem vindas.
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Baixe agora mesmo o app ACIA Araras.

São muitas empresas aderindo ao ARARAS DELIVERY, uma funcionalidade dentro 
do aplicativo ACIA Araras de compras on-line.

Em parceria com a Prefeitura de Araras, a ACIA oferece esse canal de vendas 
on-line para auxiliar o comércio, as micro e pequenas empresas locais.

“ARARAS DELIVERY” funciona como um sistema de pedidos que reúne empre-
sas e prestadores de serviços que expõem seus produtos num único ambiente 
dentro do aplicativo.

O usuário escolhe o produto, adiciona ao carrinho de compras e finaliza seu 
pedido via WhatsApp da empresa.

Vantagens para as empresas:
•Quantidade ilimitada de itens por empresa dentro da sua Loja Virtual
•Sem intermediação bancária, ou seja, a negociação, entrega do produto e for-
ma de pagamento serão feitas entre empresa e consumidor via WhatsApp.
•Adesão gratuita durante 90 dias.
•O consumidor terá acesso a todas as empresas num único ambiente e poderá 
pesquisar por nome da empresa ou segmento.
•Divulgação em todos os canais on-line da ACIA e Prefeitura de Araras.
•A empresa poderá divulgar seu canal de vendas pelo aplicativo ACIA Araras 
em sua rede de contatos.
•A adesão e o treinamento para uso do sistema serão on-line e gratuitos.

O Suporte Técnico da ferramenta se dará através do Whatsapp da ACIA (19) 
99466-4347, pelo telefone (19) 3543-7219 e e-mail marketing@aciaararas.com.
br em horário comercial, das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Após o preenchimento do formulário, envie para o e-mail marketing@aciaara-
ras.com.br ou entregue na ACIA.

O aplicativo ACIA Araras já se encontra disponível para baixar nos sistemas An-
droid e IOS, totalmente gratuito.

Para cadastrar sua empresa, acesse o link: 
Cadastre sua empresa no ARARAS DELIVERY. 

ARARAS DELIVERY É O JEITO MAIS FÁCIL DE 
COMPRAR NO COMÉRCIO DE ARARAS

https://drive.google.com/file/d/14r5f-Y2y9af2hZK-l923_nFjTq0FmGAt/view
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