
1

EDIÇÃO ON-LINE 
DE AGOSTO

mailto:cursos@aciaararas.com.br
https://aciaararas.com.br/natal-premiado-2021
https://aciaararas.com.br/natal-premiado-2021


2

A ACIA recebeu os gerentes da Caixa Econômica Federal de Araras, Re-
nata Corá e Fernando Omena Pereira, que apresentaram os programas 
de linhas de crédito com condições diferenciadas que serão oferecidas 
para empresários e empreendedores de Araras através da parceria com 
o Sebrae Aqui. 

A gerente Vera Bonini, o executivo Luiz Roberto Biaggio e a agente de de-
senvolvimento do Sebrae Aqui, Ligia Carla Fernandes iniciaram as trata-
tivas para a formalização dessa parceria.

No dia 20 de agosto, o presidente da Fiesp, Ciesp, Sesi e Senai, Paulo Skaf 
visitou a unidade do Sesi em Araras, para assinatura do Programa Atleta 
do Futuro.

Um momento que reuniu autoridades políticas de várias cidades que fo-
ram contempladas com o programa. Em Araras, o prefeito Pedrinho Eli-
seu participou da assinatura do programa que criará 400 vagas para a 
prática de basquete, ginástica rítmica, vôlei de areia e futebol society, em 
parceria com Ferro Indústria.

A ACIA esteve representada no evento e em breve trará mais novidades 
para seus associados através da parceria com o Sesi.
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Apesar de inicialmente o termo “contabilidade digital” ter causado dúvidas en-
tre os contadores, hoje ele se apresenta de outra forma: a contabilidade digital 
veio para valorizar os contadores, aprimorar o trabalho dos escritórios contábeis 
e beneficiar seus clientes – as empresas.

Afinal, o que é a contabilidade digital? Ela consiste na adoção de ferramentas 
digitais e uso da tecnologia para otimizar - e muito - processos que antes eram 
feitos manualmente.

Veio para tornar os escritórios aliados estratégicos de seus clientes, e não mais 
prestadores de serviços meramente operacionais. O mesmo se pode dizer dos 
contadores, que passam a ter um papel muito mais consultivo e estratégico para 
seus clientes.

Entre as vantagens da contabilidade digital posso citar maior produtividade, re-
dução drástica de erros e de custos, rapidez para consultar e validar documentos, 
cumprimento de prazos preciso e melhor atendimento ao cliente.

Certificado digital, software emissor de nota fiscal eletrônica, recibo de entrega 
digital (Canhoto Fácil), são algumas das soluções 
que disponibilizamos, que podem e devem ser incor-
poradas pelos escritórios contábeis, a custos muito 
reduzidos e com ganhos reais de performance.

O tema é vasto e certamente voltaremos a ele em 
breve. Se quiser saber mais sobre esse e outros as-
suntos, acesse www.varitus.com.br

Forte abraço!
Agosto/2021
Adão Lopes – CEO e fundador da VARITUS BRASIL

CONTABILIDADE DIGITAL – ALIADA PARA PROMOVER 
MAIOR EFETIVIDADE DOS ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS

https://www.varitus.com.br
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A Unimed Anhanguera inaugurou, no dia 2 de agosto, seu primeiro posto de 
coletas laboratoriais para atendimento ao público. Toda a tecnologia disponi-
bilizada para os pacientes dento dos Hospitais Unimed, agora estão disponíveis, 
não apenas para os beneficiários Unimed, mas para toda a população como 
exames particulares.

Além dos beneficiários Unimed, toda a população de Araras e região agora 
tem acesso aos serviços oferecidos que incluem entre mais de 3 mil exames 
diferentes em Biologia Molecular, Bioquímica, Citogenética, Citometria de Fluxo, 
Hematologia, Microbiologia, Imunologia, entre outros.
 
No novo Laboratório de Análises Clínicas Unimed Anhanguera, os exames são 
colhidos e enviados para a análise dentro do Hospital Unimed Anhanguera e 
disponibilizados online para os clientes.

UNIMED INAUGURA LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS

https://www.unimedanhanguera.coop.br/npc
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Dia 17 de agosto, iniciou uma nova etapa da flexibilização das atividades 
econômicas no Estado de São Paulo. Estabelecimentos em geral poderão 
funcionar sem restrições de horário e capacidade de 100%, com atendimento 
às normas previstas no Plano SP. As feiras corporativas e os eventos sociais 
e culturais também estão liberados para funcionamento, desde que sejam 
respeitados os protocolos sanitários vigentes. Casas noturnas e eventos de 
grande porte continuam proibidos.

Os protocolos sanitários, como uso de máscara, higienização e distancia-
mento de 1 metro continuam obrigatórios em todos os setores.

Retomada Segura
– Fim das restrições de horário para comércio e serviços
– Ocupação de até 100% nos estabelecimentos
– Obrigatório o distanciamento de 1 metro
– Aglomerações continuam proibidas
– Obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes
– Protocolos de higiene devem ser seguidos de acordo com o Plano SP
- Prefeitos possuem autonomia para determinar medidas mais rigorosas em 
suas cidades

Para conhecer os protocolos setoriais, acesse: https://www.saopaulo.sp.gov.br/
planosp/

Retomada segura
COMÉRCIO PODE FUNCIONAR SEM RESTRIÇÕES DE 

HORÁRIO E CAPACIDADE DE 100%

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
https://www.aciaararas.com.br
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
mailto:certificadodigital%40aciaararas.com.br?subject=
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A CRC (Central de Recuperação de Crédito) da ACIA devolveu às empresas 
usuárias do serviço um total de R$ 150 mil. Os valores correspondem aos 
primeiros sete meses de 2021 das dívidas em atraso que foram negociadas 
pelo departamento.

Mesmo num cenário de pandemia, os devedores têm se interessado em fa-
zer acordo e recuperar seu crédito, permitindo que os consumidores voltem 
a ganhar poder de compra. Ao todo foram realizados 1.100 acordos.

As empresas associadas podem utilizar esse serviço de cobrança e nego-
ciação de dívida da ACIA que trabalha para recuperar o crédito do cliente 
inadimplente, utilizando um modo prático e um contato de forma amigável, 
que aumenta a relação de confiança entre cliente e devedor. 

Para saber mais ou realizar a adesão ao serviço entre em contato com a CRC 
pelo telefone (19) 3543-7200 ou WhatsApp (19) 98153-0223.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5519994664347&text=QUERO%20RECEBER%20MENSAGEM!
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PANDEMIA: O QUE APRENDEMOS?
Quando somos assim solapados por não sei o que... E isto resulta em morte e é para 
muitos!

Pois é ficamos à mercê do inconsciente que aqui se mostra na forma de não e nada 
saber. E o medo prolifera e a finitude ronda, diz o quanto a vida é perene!
Mas enfim isto é um castigo dos céus? Ou qualquer coisa que valha?
Vamos relembrar: estamos vivos e só por termos um corpo é que existimos, óbvio! Per-
guntaste alguma vez o que é este corpo chamado humano? Constataste a maravilha 
que é esta máquina viva? E sua dotação magnífica? E que funciona ininterruptamente
por um princípio inteligente provendo todas funcionalidades num equilíbrio chamado 
homeostase? Pois bem, a nós cabe a manutenção deste aparato magnífico e vai se 
chamar saúde.

Destaco uma das funções deste corpo que é seu sistema imunológico, a defesa do or-
ganismo e vai criando o anticorpo específico à medida que entra em contato com o an-
tígeno ou o estímulo que pode ser um novo vírus. Bem neste ponto vamos atentar para 
o fato que no decorrer da vida vamos perdendo esta magnífica funcionalidade e vamos 
ficando suscetíveis e o sistema imunológico não dá mais conta, aí criamos os remédios 
e neste caso vacinas que encontrarão uma diversidade de pessoas e sua situação de 
saúde e a vacina pretende passar uma linha nesta diversidade e proteger a população. 
Assim tem-se feito.

Outros flagelos conturbaram a humanidade e apesar de grandes perdas o humano 
avançou. Em nossos dias deparamos com a Covid 19 e aí saltou aos olhos em que ponto 
de humanidade estamos. De bom senso, que parece foi viajar em outra galáxia quando 
algo nos assola como um povo, um país, uma nação o sensato seria o sentimento de 
união, acolhimento, fraternidade e amor para enfrentar uma situação comum a todos,
o que vemos: nem Maquiavel sonharia com o que se tornou nosso solo. Um povo divi-
dido, sem discernimento andando às cegas trombando-se aos milhares e por qualquer 
causa. Os arautos das soluções com medidas incontestáveis propagando o medo e 
pasmem dizendo estarem do lado da ciência, e nós aqui desejando estar com ciência 
e aí sim desfrutar de seus benefícios.

Bem entendido tem uma diferença enorme entre estar ao lado e estar com Consciência!
O que vimos?

Um enorme estardalhaço deixando nu nossa ignorância em pleno século 21 e que a 
boa nova vinda pela mensagem do Cristo nunca se estabeleceu em nosso meio. Conti-
nuamos a história de sempre e para sempre! Repetiremos e repetiremos e repetiremos!
E o que não aprendemos?

Que nosso corpo é nosso templo e lugar da existência de cada um!
Que um corpo não sobrevive aos pedaços, nem sua mente permanece coesa sem o 
sentimento religioso.
Que a multiplicidade de eu formam o nós.
Que somos uma nação!
O que é meu e o que é seu e o que é de todos.
O respeito sob todas as formas de ser humano.
Que o amor é o único balsamo da humanidade.
E fica a indagação: O que aprendemos?

José Valentim Melão
Psicólogo – CRP 20639

(19) 99338-5929
facebook.com//jose.melao.90

https://facebook.com//jose.melao.90

