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A ACIA lança a Campanha Natal Premiado 2021 e pela primeira vez todos os prêmios 
serão em vales-mercadoria, totalizando R$ 100 mil.

A participação do consumidor será através do aplicativo ACIA Araras, disponível para 
baixar gratuitamente nos sistemas Android e IOS. É o  mesmo aplicativo da Campanha 
de Natal do ano passado que registrou um número expressivo de 25 mil usuários.

A participação das empresas associadas será gratuita, mediante o preenchimento 
completo do termo de adesão que foi encaminhado por e-mail e também está dis-
ponível clicando aqui.

A Campanha Natal Premiado 2021 distribuirá R$ 100 mil em vales-mercadorias  sendo 
o primeiro prêmio de R$ 50 mil em vales-mercadoria, do 2º ao 5º prêmios serão R$ 5 
mil em vales-mercadoria e do 6º ao 15º prêmios, serão R$ 3 mil em vales-mercadoria.

CAMPANHA NATAL PREMIADO DA ACIA VAI 
DISTRIBUIR R$ 100 MIL EM PRÊMIOS

EDIÇÃO ON-LINE 
DE MAIO

https://www.aciaararas.com.br/natal-premiado-2021
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TODAS AS SOLUÇÕES PARA SEU NEGÓCIO NUM 
ÚNICO EVENTO 100% GRATUITO

Todas as soluções para seu negócio num único evento 100% gratuito. 
Surpreenda Varejo Digital: associado da ACIA terá capacitação gratuita sobre LGPD, 
vendas pelas redes sociais e muito mais.

Os empreendedores associados da ACIA terão uma excelente oportunidade de se 
capacitarem sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), receberem informa-
ções preciosas sobre como melhorar os negócios via redes sociais, conhecerem 
as tendências do varejo e terem acesso a orientações sobre o Código de Defesa 
do Consumidor.

Todo este conteúdo será oferecido de graça, por meio do Programa Surpreenda 
Varejo Digital, uma parceria entre a Federação das Associações Comerciais do Es-
tado de São Paulo (Facesp), o Sebrae-SP com apoio da ACIA e Prefeitura de Araras.
Agora, as palestras serão realizadas dias 31 de maio, e 1, 2, 7 e 8 de junho. As pa-
lestras ocorrerão de forma on-line, sempre das 19 às 21 horas. É possível acessar 
as aulas do celular, do tablet ou do computador/notebook.

Veja a programação completa, os benefícios e o link de inscrição no site 
www.aciaararas.com.br

Informações no SEBRAE Aqui pelo telefone (19) 3543-7208.

https://www.aciaararas.com.br/eventos:todas-as-solucoes-para-seu-negocio-num-unico-evento-100--gratuito
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ARARAS DEVE INTEGRAR AO NOVO BLOCO DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE PIRACICABA

A conjuntura econômica dos municípios é uma importante fonte para uma 
análise do desenvolvimento individual e cooperativo de cada cidade. O eco-
nomista Ricardo Buso apresentou um estudo aprofundado do panorama eco-
nômico da nova Região Metropolitana de Piracicaba.

Essa proposta para formação desse novo bloco regional contempla 23 muni-
cípios e foi debatida em audiência pública no último dia 8 de maio, e depen-
de agora de ser enviada pelo Executivo Paulista a Assembleia Legislativa para 
protocolo. 

O economista traz uma detalhada distribuição territorial, mostra a evolução na 
participação per capita do PIB (Produto Interno Bruto), analisa o potencial das 
atividades econômicas e as contribuições de cada município para o desenvol-
vimento em conjunto e individual. 

Trata-se de um indicador importantíssimo para verificar o passado e entender 
condições para o desenvolvimento futuro. 

O documento completo pode ser acessado no site www.aciaararas.com.br

https://www.aciaararas.com.br/noticias:araras-deve-integrar-ao-novo-bloco-da-regiao-metropolitana-de-piracicaba
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FASE DE TRANSIÇÃO É PRORROGADA ATÉ 14 DE 
JUNHO

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira, 26 de maio, 
a prorrogação da fase de transição até o dia 14 de junho, com as mesmas re-
gras atuais – funcionamento das atividades econômicas até as 21 horas e per-
missão de 40% de ocupação nos estabelecimentos.
  
Inicialmente, essa etapa deveria ser finalizada no dia 31 de maio e a partir de 1º 
de junho, teria início uma maior flexibilização das atividades econômicas, com 
aumento do horário de funcionamento e da ocupação máxima permitida nos 
estabelecimentos. 

A medida foi motivada pela piora nos índices da pandemia, em especial o au-
mento da taxa de ocupação das UTIs, que voltou a ficar acima dos 80% no es-
tado em geral.
  
A fase atual de flexibilização autoriza o funcionamento de lojas, shoppings, aca-
demias, salões de beleza e restaurantes das 6h às 21h, com até 40% de ocupa-
ção. O toque de recolher permanece entre 21 horas e 5 horas.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5519994664347&text=QUERO%20RECEBER%20MENSAGEM!
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FERIADO CORPUS CHRISTI
Devido à antecipação do feriado de Corpus Christi pela Prefeitura Municipal, 
o comércio de Araras deverá funcionar em horário normal no dia 3 de junho: 
até as 18 horas.

Através desse canal é possível fechar um acordo e após a negociação são gera-
dos os boletos.
 
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.

mailto:crc%40aciaararas.com.br?subject=
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COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA RÁDIO 
FRATERNIDADE É DESTAQUE NO CONEXÃO 
COM O FUTURO

ACIA RECEBE 
DOAÇÕES 
PARA AS 

CAMPANHAS 
ARARAS SEM 

FOME E DO 
AGASALHO

A Rádio Fraternidade FM completou este ano 50 anos de suas transmissões que ti-
veram início em abril de 1971, através de um transmissor importado com apenas 250 
watts de potência. Mesmo assim, com baixa potência, mas contando com a ótima 
localização de seu sistema irradiante, a Rádio Fraternidade cobria já naquela época 
várias cidades ao redor de Araras.

Inicialmente, a empresa era formada por vários sócios, todos ligados ao grupo espírita 
que à época estavam a frente e no comando do Sanatório Antonio Luiz
Sayão. Tinha como objetivo difundir a doutrina espírita.

Eram tempos difíceis para as poucas emissoras em freqüência modulada existentes 
no Brasil. As Rádios AM’s, por serem tradicionais e poderem contar com praticamente 
pelo menos um receptor em cada lar brasileiro, dominavam a audiência.

Um pouco dessa história e as principais diferenças entre o passado e os dias de hoje 
estão relacionadas aos avanços tecnológicos ocorridos principalmente nas duas úl-
timas décadas que podem ser conferidas na entrevista do Canal Conexão com o Fu-
turo da ACIA que entrevistou o radialista, comunicador e empresário Marcelo Fachini.
Acesse o AQUI link para assistir. 

https://www.facebook.com/aciaararas/videos/2255275394602661

