
ACIA FINALIZA CAMPANHA NATAL PREMIADO 
2020  COM EXPRESSIVOS RESULTADOS

A Campanha Natal Premiado 2020 realizada pela ACIA finalizou em 28 de dezembro 
com a apuração dos ganhadores registrando números expressivos que marcaram o 
sucesso deste ano.

Foram mais de 230 mil cupons cadastrados, mais de 20 mil downloads do aplicativo 
ACIA Araras, 250 empresas participantes e divulgação em diversos meios de comuni-
cação, principalmente nas mídias digitais, cumprindo com seu principal objetivo de 
estimular as vendas de fim de ano no comércio de Araras, nesse momento de reto-
mada econômica.
A transmissão do sorteio foi feita ao vivo nas páginas do Facebook ACIA Araras, Beto 
Ribeiro Repórter e Notícias de Araras.

O período de realização da campanha foi de 3 de novembro até 28 de dezembro, já 
o período de participação para cadastro dos cupons encerrou às 23h59 do dia 26 de 
dezembro.

Abaixo os prêmios distribuídos pela Campanha Natal Premiado e os ganhadores: 

1º Prêmio = 01 Fiat Mobi flex - 0km 
Nome:  Sueli Aparecida B. Silverio
Empresa Associada: Supermercado 3 Estrelas

2º Prêmio = 01 notebook Asus CI3
Nome: Elizama Maria da Silva
Empresa Associada: Art Final Madeiras

3º Prêmio = 01 TV Philips led 4k 50´c/ CD+INT
Nome:  Roberta Denneberg Curtulo
Empresa Associada: Supermercado 3 Estrelas

4º Prêmio = 01 celular Moto g8 Plus 2019 azul 64gb
Nome:  Kaua Nardelli
Empresa Associada: Drogaria Romana

5º Prêmio = 01 bicicleta GTI, aro 29, Roma, tamanho 17
Nome: Lais Aparecida Pastre
Empresa Associada: Araras Estofados



O prazo para a declaração anual de rendimento do MEI (DASN-SIMEI) já começou e vai até o 
dia 31 de maio de 2021. O Microempreendedor Individual também deve observar as mudan-
ças no Portal do Empreendedor, que desde 4 de dezembro migrou para a plataforma Gov.br 
e ganhou novo endereço: gov.br/mei.

O Sebrae informa que para fazer a declaração, basta clicar em “Já sou MEI” e selecionar a op-
ção “Declaração Anual de faturamento” e acessar por meio do CNPJ.

Se o empresário MEI, no ano de 2020, ultrapassou o seu faturamento em até 20%, já deve trans-
mitir a Declaração Anual do MEI no mês de janeiro de 2021 e recolher o valor da multa do ex-
cedente, gerada na transmissão da declaração e procurar um contador para proceder com 
a migração para microempresa e evitar recolhimentos retroativos.

Aqueles microempreendedores individuais que possuem débitos referentes ao ano passado 
também podem providenciar o parcelamento das dívidas a partir deste ano. Somente os dé-
bitos dos últimos cinco anos são exigíveis.

Outro ponto de atenção para os empreendedores é decorrente da aplicação da Lei de Liber-
dade Econômica, que considerou todas as atividades do MEI como “baixo risco”, permitindo 
a dispensa do alvará de funcionamento. No entanto, é recomendado verificar a legislação do 
município antes do início das atividades.

Além disso, a cada final de ano o governo federal informa quais ocupações foram incluídas 
ou excluídas pelo MEI. Sendo assim, é necessário verificar quais atividades sofreram alterações. 
Saiba mais clicando AQUI

MEI PRECISA FICAR ATENTO ÀS OBRIGAÇÕES DE INÍCIO DE ANO

Fonte: Diário do Comércio
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http://www.chaverealimoveis.com.br/home/
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/quero-ser-mei/atividades-permitidas


http://www.fho.edu.br/


NOVO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE ARARAS SE REÚNE COM 
PRESIDENTE E EXECUTIVO DA ACIA

O presidente da ACIA, Roberto José Vechin e o executivo Luiz Roberto Biaggio rece-
beram no dia 5 de janeiro, a visita do novo capitão da Polícia Militar de Araras, Ricardo 
Henrique Teixeira Anversa e o cabo Jorge dos Santos que aproveitaram a oportunidade 
para apresentarem-se e conversar sobre as medidas de segurança nas áreas comer-
ciais da cidade no decorrer deste ano.

Para o presidente da ACIA, Roberto José Vechin, a segurança do comércio sempre foi 
uma atenção especial da entidade em qualquer época do ano e o reforço da Polícia 
Militar é da extrema importância para garantir esse apoio aos comerciantes e toda po-
pulação.

Orientações de segurança
- Quando for às compras, não carregue grandes importâncias em dinheiro ou outros 
valores. 
- Esteja atento às movimentações como empurrões e esbarrões e ao perceber a pre-
sença de pessoas em atitudes suspeitas, afaste-se do local e acione o 190.
- Evite falar ao celular quando estiver em locais com grande circulação de pessoas.
- Carregue suas bolsas firmemente entre o braço e o corpo
- Desconfie de estranhos com conversa envolvente que tentem aproximação. Pode 
ser que queiram aplicar algum golpe.
- Prefira estar acompanhado quando for comprar muitos volumes ou presentes de va-
lor.
- Comerciante, você pode fazer a diferença! Evite deixar produtos expostos do lado 
de fora da loja. Reforce os dispositivos de segurança. Aproxime dos demais lojistas e 
troque informações de segurança.

http://www.belaspedras.com.br/


REPRESENTANTES DA ACIA, SEBRAE E PREFEITURA DE ARARAS
DEFINEM NOVAS AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO 

EMPREENDEDORISMO EM ARARAS

Uma parceria de vários anos que tem levado ajuda a micro, pequenos e futuros em-
preendedores na gestão de seus negócios e na qualificação profissional.

Participaram da reunião, o presidente da ACIA, Roberto José Vechin, o executivo Luiz 
Roberto Biaggio, a gerente administrativa Vera Bonini, a advogada Márcia Consoni, 
a gerente regional do Sebrae São Carlos Michelle Sabino, o gestor do Sebrae, Maurí-
cio Salvador e o secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Leonardo Dias.

Na ocasião, os representantes do Sebrae visitaram o Posto de Atendimento Sebrae 
Aqui, que tem como agente, Ligia Carla Fernandes, responsável pelo atendimento 
em Araras.



BAIXE O APP ACIA ARARAS E CONHEÇA NOVAS SOLUÇÕES PARA 
SEU NEGÓCIO E PRA VOCÊ!

Já são mais de 20 mil pessoas usando o aplicativo ACIA Araras que oferece vantagens 
exclusivas e informações atualizadas para auxiliar empresas associadas e consumido-
res.

São muitas funcionalidades como acesso imediato a todos os serviços da ACIA, cursos, 
eventos online, cadastro de currículos, guia comercial, consultas ao SCPC, certificado 
digital e entre outros benefícios como serviço de delivery e drive thru. 

O serviço de pedidos Vendas On-line é voltado para todos segmentos e uma ótima 
oportunidade para estimular as vendas e para o consumidor comprar com segurança.

Descubra lojas de roupas, calçados, relógios, joias e semi-joias, setor automotivo e mo-
tos, presentes, brinquedos, produto ergonômicos, medicamentos e perfumaria, cabelo, 
maquiagem, estética, colchão, produtos de limpeza, utilidades domésticas, fotografia, 
academias, especiarias, lanchonetes e agência de empréstimos que estão perto de 
você, ou melhor na palma da sua mão.
Escolha o produto, faça o pedido, finalize pelo WhatsApp e receba em casa!

BAIXE O APP GRÁTIS!
Android  |   IOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foneja.associacao.sp.araras&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/acia-araras/id1508038202


https://www.aciaararas.com.br/convenios-medicos
https://www.aciaararas.com.br/scpc-servico-central-protecao-ao-credito
https://www.aciaararas.com.br/central-recuperacao-credito
https://www.aciaararas.com.br/servico-postagens
https://www.aciaararas.com.br/certificacao-digital
https://www.varitus.com.br/acia-araras/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519981590224&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20cursos%20e%20eventos.
https://www.aciaararas.com.br/departamento-juridico
https://www.aciaararas.com.br/saloes-auditorios
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519994664347&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20digitaliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20documentos.

