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Quer ofecerer um caminhão de Prêmios aos
seus clientes e ainda aumentar suas vendas?

PALAVRADOPRESIDENTE

Caro leitor:
São vários os fatores que têm contribuído para as incertezas que
rondam a economia brasileira para o ano de 2018. Dentre eles
podemos citar o desabastecimento através da greve dos
caminhoneiros, que causou imenso prejuízo principalmente ao
setor agrícola, o aumento do dólar e impactos negativos causados
pela Copa do Mundo e, ainda, por ser um ano de eleições.
Segundo especialistas toda essa confusão deve ter impacto
negativo na economia, pois afeta os negócios e deve desacelerar
tanto os investimentos quanto o consumo no decorrer do segundo
semestre deste ano. Temos acompanhado as diﬁculdades
enfrentadas pela maioria das empresas e não temos dúvida que são
muitos os desaﬁos a serem enfrentados pela maioria dos brasileiros.
Pensando nisso, a ACIAR está implementando alguns projetos
para capacitação, treinamentos e palestras, visando a qualiﬁcação
empresarial, pois acreditamos que com a melhoria na gestão das
empresas e de seus colaboradores, as empresas expandem e assim,
promovem o fortalecimento e desenvolvimento de nosso comércio,
cidade e região.
Diante deste cenário é muito importante não cairmos na
desesperança e pessimismo, pois assim não quebraremos os
círculos viciosos em que fomos inseridos. Apesar das adversidades,
acreditamos que é possível obter sucesso em nossos negócios e
reverter a situação com muito trabalho, foco, dedicação e
otimismo.
Junto seremos mais fortes.
Um abraço e até a próxima.

ACIAR INFORMATIVO

Daniel Muniz de Paulo
Presidente da ACIAR
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AGENDADEEVENTOS

2
2

2ª feira

ELEIÇÃO DAS FOTOS DO PRÊMIO ACIAR DE FOTOGRAFIA 2018

2ª e 3ª feira

3

CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - SEBRAE
Local: ACIAR

4
5
6
6
6
9

4ª feira

CAFÉ DA MANHÃ DA ACIAR!!!

Local: ACIAR das 7h30 às 9h
Reserva limitada por empresa até o dia 02(2ª-feira)

5ª feira

APURAÇÃO DA CAMPANHA REGISTRO PREMIADO
6ª feira

SORTEIO DA CAMPANHA REGISTRO PREMIADO

6ª feira

Divulgação dos vencedores do Prêmio ACIAR de Fotografia 2018
6ª feira a
domingo

8

7

Festa da Solidariedade
Local: Praça Beira Rio

2ª feira

Revolução Constitucionalista
feriado estadual / comércio fechado

13

6ª feira

PALESTRA E-SOCIAL

Local: ACIAR | Realização: Ambientec
ábado e
domingo

14 15
15
16

23ª Festa do Sushi
(evento Bunkyo)

domingo

DIA DO HOMEM
comércio fechado

2ª feira

23 24

DIA DO COMERCIANTE
expediente normal
2ª e 3ª feira

E-COMMERCE SENAC
* calendário sujeito a alterações
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SHOWDEPRÊMIOS

Empresáriosqueparticiparemdacampanha
Showdeprêmiosconcorremaumaviagem
Alémdesortearumcaminhãolotadodeprêmiosparaosconsumidores,a
campanhasortearátambémumaviagemnovalordeR$3milentreasempresas
participantes.Issosigniﬁcaque,alémdeteroinvestimentodevolta,oempresário
sortudopoderátirarinesquecíveisférias.

imagem ilustrativa

eletroeletrônicos no valor aproximado de
R$ 10 mil. Entre outros itens, estarão no
caminhão uma geladeira, uma tevê, um
microondas e um celular. Também será
sorteada uma moto zero quilômetro e dez
vales compras no valor unitário de R$ 300.
Os dois vendedores dos cupons sorteados
dos prêmios principais também receberão
vales compras no valor de R$ 200 cada.
As empresas interessadas a participarem
da principal campanha do comércio de
Registro podem agendar a visita de um
representante comercial da ACIAR ou obter
informações pelo telefone (13) 3828-6800.

O Show de Prêmios da ACIAR inova a
cada ano com o objetivo de se tornar cada
vez mais atraente para consumidores e
empresas.
Nesta edição, além de sortear um
caminhão lotado de prêmios para os
consumidores, a campanha sorteará
também uma viagem no valor de R$ 3 mil
entre as empresas participantes. Isso
signiﬁca que, além de ter o investimento de
volta, o empresário sortudo poderá tirar
inesquecíveis férias.
Os consumidores concorrem a um
caminhão lotado com eletrodomésticos e

PRÊMIOACIARDEFOTOGRAFIA

AbertavotaçãonofacebookparafotosdoconcursodaACIAR
Setenta e quatro fotos que concorrem
ao Prêmio ACIAR de Fotograﬁa, sob o
tema “Zona Rural: Paisagem e Produção”,
foram postadas no Facebook da ACIAR
para receberem votos populares. A foto
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que obtiver o maior número de votos
ganhará um ponto somado à avaliação do
júri, que escolherá as doze fotos que
integrarão o calendário do comércio
2019.

As fotos também podem ser vistas no
saguão do Shopping Plaza, onde estarão
em exposição até o dia 29 de junho. A
reunião do júri, para a seleção das fotos,
será dia 3 de julho.

www.aciar.com.br

PARCERIAS

PresidentedaACIARreúne-se
comrepresentantesdeinstituiçõesdeRegistro
O presidente da ACIAR, Daniel
Muniz de Paulo, tem tido agenda cheia
visando renovar parcerias e ﬁrmar
outras com o objetivo de, cada vez
mais, fortalecer a entidade e oferecer
novos serviços aos associados.
No dia 25 de maio, o presidente da
ACIAR participou de uma série de
reuniões. O dia começou com a visita
de Paulo Sérgio Rezende, que estava se
despedindo de Registro e apresentou o
novo gerente do SENAC Registro,
Robert Gabriel dos Anjos.
Daniel ressaltou as parcerias

5

empreendidas entre a ACIAR e o
SENAC, entre as quais, o projeto
“Cliente Oculto” e sua expectativa é que
o novo dirigente mantenha a mesma
linha de atuação.
Com representantes das empresas
Porto Seguro e HF Brasil, o presidente
da ACIAR combinou o primeiro café
da manhã do ano. O “Café com
Negócios” servirá para apresentação
do “Porto Seguro Carro Fácil”, novo
serviço da empresa destinado a tornar
mais fácil e cômoda a vida dos clientes.
O diretor da Câmara Municipal de

Registro, Zuza Genovez, foi à ACIAR
para conversar sobre futuras parcerias
que possam fortalecer o
relacionamento entre os
empreendedores e o legislativo e
questões atinentes ao comércio de
Registro.
No mesmo dia, Daniel recebeu
representantes da Associação dos
Autistas de Registro – AMAR, que
apresentaram o trabalho que está
sendo realizado pela entidade visando
garantir maior qualidade de vida aos
autistas da cidade.

A gerente administrativa, Valda Arruda,
e o presidente Daniel (à direita) recebem o
atual e o ex-gerente do SENAC Registro

Representantes da Porto Seguro e HF Brasil
acertam parceria para realizar café da manhã
com empreendedores

Zuza Genovez, diretor da Câmara de Registro,
conversa com Valda Arruda e Daniel Muniz

Representantes da Associação dos Autistas estiveram
na ACIAR para falar sobre os objetivos da entidade
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FIQUESABENDO

“Quemagrideomeioambientenãoéo
bananicultordoValedoRibeira”,dizjuristaem
palestradoMDV
Ex-secretário do Meio Ambiente
de São Paulo, promotor de Justiça
aposentado e especialista em legislação
ambiental, Édis Milaré esteve em
Registro no dia 20 de abril para falar
sobre “O Protagonismo do Ministério
Público e do Judiciário em Tema de
Gestão Ambiental”. O evento, realizado
pelo Movimento em Defesa do Vale do
Ribeira (MDV), com apoio da ACIAR,
reuniu cerca de 250 pessoas na quadra
de esportes da Unisepe.

RecintodaExpovale
serámercadodoprodutor
Na q u a r t a - f e i r a , 4 d e a b r i l ,
aconteceu a primeira reunião entre a
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Agrário e Meio
Ambiente de Registro e produtores e
lideranças rurais da região para as
conversas iniciais sobre o mercado do
produtor, uma espécie de mini Ceasa
regional que se localizará no recinto da
Expovale.
A reunião, que aconteceu no Centro
da Juventude Gaby Bertelli, foi
coordenada pelo secretário Luiz
Augusto Vaz de Ar r ud a e te ve
participação do diretor de operações
da Conab (Companhia Nacional de
Abastecimento), Ari Santos, e o
empresário José Amâncio da Silva
Filho, proprietário da Sete
Administração e Serviços Ltda., que
ganhou a concessão do recinto por
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cinco anos. O presidente da ACIAR,
Daniel Muniz de Paulo, participou da
reunião e vislumbrou geração de novos
empregos e estímulo para
diversiﬁcação da produção
agropecuária do Vale do Ribeira.
O recinto da Expovale passou para a
prefeitura na negociação com impostos
devidos pelos proprietários da área. A
empresa Sete ganhou a concessão e
atuará em Registro por cinco anos,
renováveis por mais cinco. Segundo
Ari Santos, a ideia é que a estrutura do
mercado do produtor esteja pronta no
mês de maio.
Será aberto um período para
cadastramento dos pro dutores,
associações e cooperativas, com
prioridade para a produção do Vale do
Ribeira. Serão inicialmente 40 boxes
(com 35 m2 cada), além de pedras

(áreas com demarcações no chão) e
três pequenas agroindústrias para
beneﬁciamento de pupunha, banana e
peixe.
Ari Santos informou que o projeto
do entreposto seria em Juquiá mas
mudou para Registro em função da
localização estratégica do recinto.
Ele disse também que os produtos
não existentes no Vale do Ribeira
poderão vir de outras regiões. Alertou
que empresas ou pessoas que chegarem
primeiro para o cadastramento
poderão escolher os melhores lugares.
Ainda não foram deﬁnidos local e
período de cadastramento.
A lém de resp onder to dos os
questionamentos dos produtores, Ari
também alertou para o fato de que
haverá grande crescimento da região
no entorno do entreposto.
www.aciar.com.br

FIQUESABENDO

PresidentedaACIARparticipade
AudiênciaPúblicanaCâmara

Audiência polêmica debateu
abertura do comércio até às 22 horas

O presidente da ACIAR, Daniel
Muniz de Paulo, participou dia 26 de
maio de audiência pública na Câmara
Municipal de Registro para discutir o
projeto de lei complementar, de autoria
do vereador Cristiano José de Oliveira,
que visava estender o horário do
comércio até às 22 horas, aos sábados,
domingos e feriados. Ele levou à
audiência pública, convocada pela
Comissão de Justiça e Redação da
Câmara, a decisão dos empresários,
favorável ao projeto, conforme
ass embleia realizada dia 20 de
novembro de 2017.
A audiência foi bastante
tumultuada devido a presença de um
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grupo de comerciários que, contra o
projeto, gritava palavras de ordem
causando várias interrupções à sessão.
O Sr. Daniel Muniz, Presidente da
ACIAR e o Sr. Renato Zacarias,
Presidente do Sincovvale pediram
vistas para que o projeto fosse
analisado novamente, uma vez que em
plenário estava impossível de ser
discutido e o conteúdo estava de difícil
compreensão.
Ainda durante a sessão os
vereadores Roberto Stuchi Duarte
(Diab o), R afa Freit as e Gi lvan
Mendonça (Primo), se manifestaram
contrário ao projeto, enquanto Fábio
Tatu e Gerson Teixeira Silvério
(presidente da Comissão de Justiça e

Redação) pediram a retirada do
projeto.
Ap ó s v á r i a s m a n i f e s t a ç õ e s
contrárias, o vereador Cristiano de
Oliveira, relator da Comissão, mostrou
disposição para efetuar uma nova
análise.
Além da ACIAR e Sincovvale,
t a m b é m f or a m c h a m a d o s p e l a
Comissão de Justiça e Redação para
opinar sobre o projeto a presidente do
Sincomerciários, Rosemeire Lara, e a
representante do Ministério do
Trabalho, Maria Inês Magalhães.
Ambas se posicionaram contrárias à
alteração do horário do comércio.
O projeto de lei foi retirado da pauta
por seu autor.

www.aciar.com.br

FIQUESABENDO

PalestraMasterMindLINCE
reúnemaisde80líderes
Palestra destinada a apresentar
para empreendedores do Vale do
Ribeira uma parte do conteúdo do
treinamento Master Mind “Dezessete
leis do êxito para o século 21”, realizada
na terça-feira, 19 de junho, no auditório
da Escola Adventista, apresentou
alguns passos necessários para se obter
resultados acima da média. Resultado
da parceria da ACIAR com Enoir
Santos, diretor da franquia Master
Mu n d o Tr e i n a m e n t o s d e A l t a
Performance, o evento reuniu mais de
80 empreendedores. O presidente da
ACIAR, Daniel Muniz de Paulo,
participou do evento e, na abertura,
agradeceu a presença de todos.
Durante a palestra, Enoir Santos
apresentou uma série de questões para
reﬂexão dos participantes. “Uma vida

sem problemas é uma vida amorfa. É o
desconforto que escolhe quem ﬁca e
q u e m s a i d o j o g o”, r e v e l o u o
palestrante. Logo no início do evento
ele reatou a história inspiradora de
Mário Spaniol, criador e presidente da
Carmen Steﬀens, uma grife de sapatos e
bolsas nascida em Franca e que, em 25
anos, abriu mais de 500 lojas em 18
países.
Ressaltando que a zona de conforto
é um perigo para quem quer triunfar,
Enoir Santos aﬁrmou que não existe
excelência sem método. E apresentou
seis das 17 leis do triunfo: você precisa
saber aonde quer chegar; ter conﬁança
em si mesmo; ter autocontrole;
iniciativa e liderança; entusiasmo; e,
concentração em foco. Ele citou uma
pesquisa realizada em Haward durante

duas décadas mostrou que 3% tinham
planejamento e, esses, detinham 90%
da renda.
O Master Mind já formou perto de
100 mil pessoas no Brasil e, segundo
Enoir Santos, é destinado
fundamentalmente às pessoas que
querem se destacar em sua áreas de
atuação.
O Master Mind utiliza o método
E xp er iment a l L e ar ning Havard
Business School, é um treinamento
participativo e apresenta resultados
práticos e imediatos. O objetivo é
treinar um milhão de brasileiros até
2030.
Inédito em Registro, o treinamento
Master Mind será realizado dia 21 de
agosto no auditório da ACIAR e as
inscrições já estão abertas.

Daniel Muniz de Paulo, presidente da ACIAR, fez a abertura do evento
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FIQUESABENDO

AuditoriadaCertisignémaisumpassopara
PostodeCertiﬁcação
A Certisign realizou recente
auditoria para avaliar as instalações da
ACIAR dando mais um passo para que
a Associação Comercial se torne um
posto de certiﬁcação digital de âmbito
regional. A Certisign é a primeira
certiﬁcadora do Brasil, o que garante a

conﬁabilidade dos serviços que presta e
a parceria fortalece ainda mais os
serviços prestados pela ACIAR aos
empreendedores de Registro e do Vale
do Ribeira.
A partir da implantação do posto,
sempre que houver necessidade e com

agendamento prévio, o serviço poderá
ser executado em outras cidades da
re g i ã o a pre ç o s d i fe re n c i a d o s .
“Faremos um certiﬁcado com maior
agilidade e atendendo todos os
municípios”, explica o presidente da
ACIAR, Daniel Muniz de Paulo.

Colaboradores da ACIAR
recebem auditor

CERTIFICADO DIGITAL
É NA

ACIAR

Acesse www.aciar.com.br
ou ligue (13) 3828-6808
Colaboradores
da ACIAR
durante
o treinamento
e compre
agora mesmo seu Certificado Digital.
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VISITATÉCNICA

DiretoresdaACIAReassociadosvisitamcentro
dedistribuiçãodoBoticárioemRegistro
Alémdeconhecera
impressionantehistória
doempreendedor
MiguelKrigsner,criador
doGrupoBoticário,
diretoresdaACIARe
empresáriosdeRegistro
viramdepertoosetor
operacionalemrecente
visitaaoCentrode
DistribuiçãodoBoticário
emRegistro.

Diretores da ACIAR visitaram dia 26
de abril O Centro de Distribuição O
B oticário em Registro. O CD foi
inaugurado em 2010.
Durante a visita, eles conheceram a
história do Boticário, que começou em
1977 quando Miguel Krigsner, formado
em Farmácia e Bioquimica, montou uma
pequena farmácia de manipulação de
cosméticos naturais no centro de
Curitiba.
Com visão empreendedora e uma boa
dose de sorte, um ano depois Miguel
comprou em São Paulo um lote de 70 mil
ânforas pertencentes ao empresário Silvio
Santos, encontrou uma perfumista que
lhe apresentou uma ﬂagrância que havia
feito para uso pessoal durante a gravidez

– o Acqua Fresca – que se tornou o
segundo perfume mais vendido do
mundo.
Após conhecer a história de sucesso
do grupo – que além do Boticário, tem as
marcas Eudora, Quem Disse Berenice? e
e Beauty Box -, os visitantes visitam a
área operacional onde chegam
diariamente dezenas de carretas com
produtos da fábrica do Grupo Boticário,
em São Jos é dos Pin hais, reg i ão
metropolitana de Curitiba.
No CD Registro, que tem área
construída de 32 mil metros quadrados
os produtos são armazenados, embalados
de acordo com os pedidos das lojas e
expedidos para as regiões Sudeste, Sul e
Centro Oeste.

Diretores da ACIAR
em visita ao CD do
Grupo Boticário
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NOVOEMPREENDIMENTO

DiretoresdaACIARparticipam
deinauguraçãodeempresano
distritoindustrialdeJuquiá
Ao lado do prefeito Renato Soares,
deputados estaduais e federais, entre
outras autoridades, o presidente da
ACIAR, Daniel Muniz de Paulo, e os
diretores Hélio Borges Ribeiro e
Ricardo C ésar B er telli C abral
participaram, dia 19 de maio, da
inauguração do Complexo Industrial
Panalca Enterprise, que se instalou no
Distrito Industrial de Juquiá e
atenderá o segmento de produção de
farinha de trigo, óleo de soja orgânico,
ração animal e produtos de limpeza.
Para a instalação da indústria houve

investimentos na ordem de 30
milhões e gerará 200 novos empregos
na cidade. O complexo ocupa uma
área de 30 mil metros quadrados no
distrito industrial, a 1,5km do centro
da cidade e a 300 metros da BR-116.
O primeiro empreendimento no
local foi a instalação do Moinho de
Trigo Princesa do Vale, que produz
farinha de trigo e farelo. A partir dessa
experiência, que está em operação há
quatro anos, a Panalca Enterprise
Ltda decidiu ampliar suas atividades,
i mp l a nt a n d o n ov a s l i n h a s d e

produção.
A partir daí, surgiram a Solution
Soluções de Produtos de Limpeza
Ltda, que fabrica detergentes e
amaciantes, a indústria de Óleo Valle
Ltda, que produz óleo de soja
orgânico e farelo e a Indústria de
ração Vale do Ribeira Ltda, voltada à
fabricação de ração de gado, frango e
peixe.
As quatro empresas formam o
complexo da Panalca. As linhas de
produção possuem equipamentos de
ponta, com fabricação automatizada.

Prefeitos e lideranças da região
prestigiaram inauguração
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DIRETORIADAACIAREPROJETOS

Participaçãodoassociado
étemadaprimeirareuniãodadiretoria

Objetivo da nova diretoria é fortalecer
vínculos com associados

Realizada em 25 de maio, a primeira
reunião geral da diretoria da ACIAR,
sob comando do presidente Daniel
Muniz de Paulo, teve como tema
central a necessidade de se criar
instrumentos para ampliar a
participação dos associados nas ações e
eventos da entidade. Ficou deﬁnida

também uma série de visitas dos
diretores aos associados, visando
estreitar e fortalecer vínculos, e aos
empresários que ainda não são
associados com o objetivo de divulgar
o trabalho realizado pela ACIAR.
Entre outros temas, ﬁcou
estabelecido que será intensiﬁcado o

canal de informações com os
associados, visando municia-los de
informações principalmente sobre
economia, e a cobrança aos órgãos
públicos sobre projetos de leis e ações
que atendam os interesses do comércio.

ColaboradoresdaACIARparticipam
detreinamentoempresarial
Os colaboradores da ACIAR estão
participando do Programa
“Desconstruir para Criar”, conduzido
pela psicóloga Débora Amaral, que há
m ai s d e 2 0 an o s c om atu a e m
Treinamento e Desenvolvimento de
Pe s s o a s , S e l e ç ã o d e Pe s s o a l e
Consultora em empresas de médio e

grande porte.
O programa visa, entre outros
o b j e t i v o s , p ro p o rc i o n a r n ov a s
iniciativas empresariais, através de
veriﬁcação de clima organizacional e
estruturação de equipe.
Durante o treinamento, será utiliza
a PCO (Pesquisa de Clima

Organizacional), ferramenta que
permite ao empresário e à equipe
dados mensuráveis sobre o ambiente
de trabalho gerando uma visão mais
ampla sobre como a empresa é
percebida em todos os seus aspectos.
Os encontros foram realizados nos
dias 18 de maio, 15 e 28 de junho.

Colaboradores da ACIAR
durante o treinamento
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PARCERIA

ParceriaACIARxSebrae
SEBRAE apresenta cursos que
promoverá em parceria com a ACIAR
“Etapas de Atendimento ao Cliente”
terá duração de quatro horas, em dois
dias, e investimento de R$ 37,00 e inclui
material digital e certiﬁcado. O
interessado pode optar em fazer o curso
nos dias 2 e 3 ou 23 e 24 de julho, das 18
às 22 horas. Participaram do evento,
realizado no auditório da ACIAR, onde
serão ministrador os cursos, a gerente

administrativa da ACIAR, Valda
Arruda, e a gerente regional do Sebrae,
Michelle Santos, participaram da
abertura e encerramento do evento,
apresentados pelos consultores iago e
Oswaldo.
“Etapas de Atendimento ao Cliente”
terá duração de quatro horas, em dois
dias, e investimento de R$ 37,00 e inclui
material digital e certiﬁcado. O
interessado pode optar em fazer o curso

nos dias 2 e 3 ou 23 e 24 de julho, das 18
às 22 horas.
O curso “Gestão Financeira – do
Controle à Decisão” é mais longo. Terá
encontros presenciais e
acompanhamento pela internet. Serão
também duas turmas.
Para os dois cursos, as vagas são
limitadas. Informações e inscrições
podem ser feitas no SEBRAE ou na
ACIAR.

A gerente administrativa da ACIAR, Valda Arruda, e a
gerente regional do Sebrae, Michelle Santos,
participaram da abertura e encerramento do evento

cadastro

POSITIVO
VANTAGENS PARA OS
CONSUMIDORES
E PARA A ECONOMIA

A Diretoria.
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cadastro POSITIVO
O Projeto de Lei Parlamentar (PLP) 441/2017,
que determina a inclusão automá ca – sem a
necessidade de adesão – dos consumidores
ao banco de dados com informações de
adimplemento, conhecido como Cadastro
Posi vo, con nua na pauta da Câmara dos
Deputados, principalmente porque as
mudanças propostas no texto-base dividem
opiniões entre os parlamentares.
Dúvidas e ques onamentos que também
ocorrem por parte de en dades
re p re s e nta va s d a s o c i e d a d e c i v i l e
consumidores. No entanto, nem toda
informação que tem sido propagada a seu
respeito procede, e este fato contribui para
gerar desinformação. Para ajudar a elucidar
certas confusões sobre o tema, a Boa Vista
SCPC e a ACIAR esclarecem algumas das
aﬁrmações mais controversas.

O consumidor estará automa camente no
Cadastro Posi vo?

Além disso, o Cadastro Posi vo respeita todas
as salvaguardas para o consumidor previstas
no Código de Defesa do Consumidor.
O Cadastro Posi vo invade a privacidade dos
dados dos consumidores?
Não há invasão de privacidade porque não há
quebra de sigilo bancário com o Cadastro
Posi vo. Os bancos não enviarão informações
como saldo em conta corrente ou extrato
bancário, dados de poupança ou
inves mentos, nem detalhes de compras
feitas com cartões de crédito. Essas con nuam
devidamente protegidas pela Lei do Sigilo
Bancário.
Todas as informações ﬁnanceiras e de
inves mentos farão parte do Cadastro
Posi vo?

Sim. O consumidor estará automa camente
incluso e entre os seus direitos destacam-se:
acessar de forma gratuita as suas informações
detalhadas, inclusive pontuação de crédito
(score) e histórico de pagamentos existente no
banco de dados, e abrir solicitação para
co r re çã o d e i n fo r m a çõ e s q u e fo ra m
informadas incorretamente pelas fontes de
informação (credores), além de poder
cancelar ou reabrir seu cadastro.

Tanto a lei atual quanto o texto-base do PLP
permitem apenas o compar lhamen-to de
informações de histórico de pagamento de
transações que envolvam risco ﬁnanceiro, ou
seja, operações de crédito e consumo, como
datas de vencimento e de pagamento das
faturas/parcelas e os valores dos mesmos.
Informações que não es verem vinculadas à
análise de risco de crédito ao consumidor e
informações sensíveis, como as consideradas
de origem social e étnica, à saúde etc, não
entram no Cadastro Posi vo.

Todos podem acessar minhas informações do
Cadastro Posi vo?

Renda e bene cios como aposentadoria
farão parte do Cadastro Posi vo?

O seu score poderá ser observado apenas por
empresas que estejam avaliando a concessão
de crédito ou transações comerciais e
empresariais que impliquem risco ﬁnanceiro.
Segundo Pablo Nemirovsky, superintendente
de Serviços ao Consumidor da Boa Vista SCPC,
o histórico detalhado do tomador de crédito
não estará disponível.

Nem informações de salário ou de
aposentadoria, como dados de saldo em conta
corrente, inves mentos, pagamentos à vista e
nem mesmo limite de crédito fazem parte do
Cadastro Posi vo. Esse po de informação não
chega aos gestores de banco de dados, o que
garante a privacidade dos consumidores.

O Cadastro Posi vo quebra o sigilo bancário e
elimina a responsabilidade solidária?
O Cadastro Posi vo não afeta o sigilo bancário
e muito menos invade a privacidade dos dados
do cadastrado. Para eliminar esta
possibilidade, o texto-base do PLP recebeu um
subs tu vo. Na hipótese de vazamento de
informações sobre o cadastrado, os envolvidos
poderão ser punidos com reclusão de um a
quatro anos e multa, conforme prevê a Lei
Complementar 105 (Lei do Sigilo Bancário).
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O cadastro Posi vo levará a uma situação
discriminatória?
Segundo estudos do Banco Mundial, feitos em
diferentes países dos cinco con nentes, um
dos principais bene cios do Cadastro Posi vo
é a inclusão ao mercado do crédito. No Brasil,
de acordo com o superintendente da Boa Vista
SCPC, com o Cadastro Posi vo funcionando
plenamente, espera-se a inclusão de mais de
20 milhões de pessoas ao mercado de crédito.
E engana-se quem acredita que pessoas que
estão com o nome sujo serão prejudicadas.

Como explica Nemirovsky, quem está
inadimplente já enfrenta diﬁculdade para
conseguir crédito na praça, ou quando
consegue, obtém com juros muito mais altos.
Logo, ao par cipar do Cadastro Posi vo,
pessoas com este perﬁl poderão mostrar que
pagam diversas contas em dia e que têm
capacidade de retomar o controle das suas
ﬁnanças, e com este comportamento começar
a construir um histórico de pagamento,
retomando seu acesso ao crédito.
O Cadastro Posi vo vai diminuir a assimetria
das informações e aumentar compe ção
entre os bancos?
Com o Cadastro Posi vo haverá um aumento
signiﬁca vo do número de informações
relacionadas ao comportamento de
pagamento, o que contribuirá para a redução
da assimetria de informações que existe hoje
entre os credores. Com isso haverá maior
asser vidade nas decisões de crédito e um
maior número de empresas que podem
concorrer com os grandes bancos para
oferecer melhores condições ao consumidor
ou às empresas. Os concedentes de crédito
terão acesso ao score de crédito que considera
o histórico de pagamento de todos os
consumidores e não apenas daqueles que hoje
são seus clientes, o que irá contribuir para
aumentar a compe ção entre os bancos,
ﬁntechs, varejistas e ﬁnanceiras na busca por
novos clientes, com taxas de juros mais
atra vas para o consumidor.
As taxas de juros poderão diminuir com o
Cadastro Posi vo?
A experiência mostra que, nos países onde o
Cadastro Posi vo foi introduzido, os juros e a
inadimplência recuaram e a facilidade na
obtenção de crédito aumentou. Os juros
recuam porque o aumento da quan dade de
informações sobre o consumidor reduz o risco
nas operações de crédito, e os concedentes
têm mais condições de dis nguir bons e maus
pagadores. Essa redução dos riscos ajuda a
derrubar os spreads e, consequentemente, os
juros. Além disso, o Cadastro Posi vo aumenta
a concorrência entre os bancos, pelo fato de
que mais agentes, como, por exemplo, os
bancos menores e as ﬁntechs, terão acesso as
informações que hoje são exclusivas dos
grandes bancos.

Fonte: Boa Vista SCPC.
www.aciar.com.br

PAPELARIA E INFORMÁTICA

Descontosde6%novalordesuas
mercadoriasnopagamentoàvista.
Av.Pref.JonasBanksLeite,629
Centro.Tel:(13)3822-1094

Descontosde6%novalordosserviços
prestadosparaelaboraçãode
ProgramasdeMedicinaeSegurançado
Trabalho.Tel:(13)99707-5392

15%dedescontoemtodososserviços.
Tel:(13)3821-6654

Descontode10%novalordesuas
mercadoriasnopagamentoàvistae
5%nopagamentocomcartão.
RuaShitiroMaeji,663‒Centro.
Tel:(13)3821-7063

Descontosde50%nacontratação
doguiacomercialnoPortalRegistro
Diário.Tel:(13)99759-7777

Descontosde10%(dezporcento)no
valordesuasmercadoriaseprodutos
nãopromocionais,podendoser
efetuadopagamentocomcartãode
créditooudébito.Tel:(13)3822-5994
Descontode20%empeçaouacessóriose
descontode15%mãodeobratécnica
Tel:(13)3821-5215

Descontosde5%(cincoporcento)nas
comprasàvistaemdinheiro.
Av.ClaraGianottideSouza,863‒Vila
NovaRibeira.Tel:(13)3822-2263

Descontosde10%novalordosMóveis
Planejados.Av.Dr.CarlosBotelho,418
Centro-Pariquera-Açu-SP
Tel:(13)3856-1232

Descontosde04a22%novalor
doautomóvelutilitárioescolhido
(conformetabelavigente).
Tel:(13)3828-9000

Descontosde20%(vinteporcento)
novalordeseuscursos(todosdenossa
grade).RuaJoãoBatistaPocciJunior,288-
Tel:(13)3822-6203

Descontode5%novalordetodasas
suasmercadorias.Tel:(13)3821-4842

Descontode40%emtodosos
cursosoferecidoseisençãodataxade
Matrícula.RuaAmapá,348‒Vl.Cabral
2ºA‒Sl06-Tel:(13)3821.2648

Descontode75%naanuidade.
www.foneja.com

Descontosde20%novaloremroupasàs
3ª,5ª,6ªesábados,àvistaounoscartões
VisaeMastercard.Tel:(13)3821-4372

Descontosde5a15%nasmensalidades
doscursosdegraduação,graduação
tecnológicaepós-graduação
(conformetabelavigente).
Tel:(13)3821-7147ou3821-2920

Descontosde15%novalordas
mensalidadesparaoscursos
preparatórios.RuaAmapá,348‒2º
andar‒sala06‒Centro‒Registro/SP.
Tel:(13)3821-8007

Programadeestágio.TaxaAdministrativa
paraAssociados:R$78,80.Nãoassociados:
R$174,00.Tel:(13)3828-6810-Roseli

Descontode30%nasmatrículase
mensalidadesdoscursosdeinglês
eespanholbásico,intermediárioe
avançado.Tel:(13)3822-2122

Descontode15%novalordetodosos
serviçosrealizadosnalavanderia.
Tel:(13)3821-7494

Descontosespeciaisnosplanos
regulamentados.
Tel:(13)3828-6810-Roseli
Descontosde5%novalordesuas
mercadoriase10%novalordos
serviços.Tel:(13)3821-8080

Descontode5%nacomprade
óculosou20%napermutade
produtos.Tel:(13)3821-2122

SeguroSaúdeNacionalcom
atendimentodiferenciadopara
associados.Tel:(13)3828-6810‒Roseli

Descontode20%nainstalaçãoe
gratuidadenaprimeiramensalidade
apósaimplantaçãodosistema.
Tel:(13)3821-5426

Descontosde10%novalordeseus
produtoseserviços.Av.JoãoBatista
PocciJr,305‒Centro‒Registro/SP
Tel:(13)3821-7091
Descontosde20%nainstalaçãoda
internetcomﬁbraóptica/rádio.
RuaAmapa,142‒VilaCabral
Tel:(13)3822-4445

Descontode15%nasparcelasda
implantaçãodosistema.
Tel:(13)3821-3694
Descontode8%novalordeseus
serviços.Tel:(13)3821-4952

Descontode10%nopagamentoà
vistanosseguintesprodutos,óleos
lubriﬁcanteseﬁltros,edescontode
3%noscombustíveissomenteno
pagamentonocartãodedébitoouem
dinheiro.Tel:(13)3821-3188

Descontode10%novalordoscursos.
www.aciar.com.br

Oobjetivoédisponibilizaraoempresário
associado,linhasdecréditoparacapital
degiro,antecipaçãoderecebíveise
créditopessoalparareformadefachada
Descontode50%(cinquentaporcento) eespaçointerno.Etambémamplalinha
deprestaçãodeserviçoscomtaxase
namatrículae10%(dezporcento)
tarifasreduzidas.Tel:(13)3821-5530
namensalidade.

Descontosde10%novalordesuas
mercadoriaseprodutos,excetonoNYC
Burguer,nocardápiodoSushiDoeno
RecantodoCaminhoneiro.
Endereço:Rod.RegisBittencourt,Km
449‒Registro‒SP.Tel:(13)3821-3381

14%dedescontosnosseusprodutos
nopagamentoàvista.
RuaDr.IdelfonsoPintoNogueiraFilho,95
JardimPaulista.Tel:(13)3821-3106

20%dedescontosnoscursose
descontosespeciaisparaempresas.
RuaPres.GetulioVargas,530‒Centro
Tel:(13)3821-1229

Descontosde15%novalordesuas
mercadoriasnopagamentoàvista.
Av.ClaraGianottideSouza,101
(Loja09).Tel:(13)3822-2972

Descontode10%novalordetodosos
seusserviços.Tel:(13)3821-4916

Descontosde50%novalortotaldos
cursosdeinformática,inglês,webdesigne
gestãoempresarial.Matriculando-seem
doiscursos,omaterialdidáticoé
inteiramenteGRÁTIS.Tel:(13)3821-3089

Descontosde15%dedescontosnosseus
produtosnopagamentoàvista.
Av.ClaraGianottideSouza,174
Centro.Tel:(13)3821-2888

Descontosde15%empizzas
Tel:(13)3822-1347

Empresas associadas da ACIAR ainda podem fazer sua adesão ao Clube de Descontos criado pela Associação. Aderindo ao Clube, o associado que comprar nos estabelecimentos credenciados ganham descontos
ao apresentar o cartão. Os descontos são válidos para os proprietários e sócios, além de seus cônjuges e funcionários das empresas participantes do Clube de Descontos. Informações pelo telefone 3828-6800
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Novos
associados
maioejunho2018

BOXMULTICOISAS

NATODESPACHANTE

PROPRIETÁRIO:NARAREGINASANTOSPEREIRA
ENDEREÇO:RSHITIROMAEJI,510‒CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)996301188
CONTATO:ADEMIR

PROPRIETÁRIO:NATANAELPEREIRA
ENDEREÇO:RUATAMEKICHITAKANO,725-CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38211976
CONTATO:NALDO/JÚLIO

DINIZMOTOCAR

RAÇÕESFORKES‒FÁBRICATRÊSLAGOAS

PROPRIETÁRIO:JOSEANTONIOGONCALVESDINIZ
ENDEREÇO:RJOSEDIASARAUJO,12‒VILARIBEIROPOLIS
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38212835
CONTATO:DINIZ

PROPRIETÁRIO:VANESSAMARCONDESMARCAL
ENDEREÇO:FAZMARCONDES,S/N-USINA
11960-000‒ELDORADO‒SP
TELEFONE:(11)972506181
CONTATO:VANESSA

FÁBRICADESONHOS

RINOIMÓVEISNEGÓCIOSIMOBILIÁRIOS

PROPRIETÁRIO:PAULOROBERTOAUCELIOJUNIOR
ENDEREÇO:RDOM.PEDROII,129-CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)996541980
CONTATO:DANIELI

PROPRIETÁRIO:LUIZADRIANOSOUZADASILVA
ENDEREÇO:RCELSOXAVIER,590-CENTRO
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38217630
CONTATO:LUIZ/LUANA

MICROVIP

UPCEFEP-UPCENTRODEFORMAÇÃO
EDUCACIONALEPROFISSIONALIZANTE

PROPRIETÁRIO:ROGERIOFERREIRASALES
ENDEREÇO:RNAKATSUGAWA,175‒VILATUPY
11900-000‒REGISTRO‒SP
TELEFONE:(13)38211067
CONTATO:ROGERIO
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PROPRIETÁRIO:SARAREGINAMOZARJAIME
ENDEREÇO:RMAJORREHDER,219-VILAREHDER
13465-390‒AMERICANA‒SP
TELEFONE:(19)974172712
CONTATO:JULIANO

www.aciar.com.br

