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AGENDA DE EVENTOS
JULHO

5

6

9

3ª feira

15

2ª feira

7

sexta, sábado
e domingo

festa da solidariedade

revolução constitucionalista
FERIADO ESTADUAL / COMÉRCIO FECHADO

dia do homem
EXPEDIENTE NORMAL

16

3ª feira

noite do comerciante
Horário: 19h30 Local: La Blanca
Os ingressos são limitados, e serão vendidos até o dia 12 de julho,
a R$ 50,00 (associados da ACIAR) e R$ 70,00 (não associados).
Informações: (13) 3828-6800

* calendário sujeito a alterações
TRANSFORMAR PARA INOVAR
ACIAR 2019

SUAEMPRESA|DÉBORAAMARAL

Nãoqueroumdiade48horas.
Síndromedeburnoutll
Pesquisa realizada pela International Stress
Management Association se refere a Sobrecarga de
Tarefas como o fator mais estressante do ambiente de
trabalho. Com ela estão interligados fatores como
excesso de responsabilidade, conciliar trabalho,
família e vida social, cobrança de resultados, o medo
de ser demitido e o assédio moral.
Um dos verbos mais utilizados hoje em dia é
correr devido à pressão por busca de e ciência,
competitividade, lucro, manutenção do emprego. É a
tentativa de fazer caber em 24 horas tudo que precisa
ser realizado na vida pro ssional e na pessoal, ou que
pelo menos se acredita que precisa caber em tão curto
espaço de tempo. “Ah se o dia tivesse 48 horas. Sinto
muito mais ele não tem e se tivesse você somente
aproveitaria o tempo exato que sua saúde mental e
física permitisse”.
Sendo assim, o primeiro aspecto a ver veri cado é
se a Sobrecarga de Tarefas é uma imposição do meio
ou se intimamente você é que está administrando mal
o tempo, a própria vida. Em ambos os casos, o
resultado será um apavoramento por não conseguir
manter a energia, física e mental, adequada para o
desempenho desejado, pois as exigências sempre
acabarão ultrapassando a capacidade de adaptação
entre as tarefas e o tempo.
A Sobrecarga de Tarefas acaba desenvolvendo
sintomas que estão relacionados à diminuição de
concentração, ansiedade, depressão, medo,
impaciência, irritabilidade, entre outros que acabam
sendo somatizados pelo organismo e expressados
com insônia, palpitações, alterações intestinais,
fadiga, tremores, entre outros sintomas. Corpo e
mente trabalham juntos sempre.
É uma questão de extrema importância. As
empresas estão mais conscientes de que o maior
envolvimento dos colaboradores com o trabalho e,
muitas vezes, a Sobrecarga de Tarefas, di culta a
manutenção da qualidade de vida, gerando maior
índice de afastamento, maior turnover, com
consequências nanceiras, motivacionais e
organizacionais.
Há uma crescente necessidade de se criar opções
para que todos consigam manter o equilíbrio entre a
vida pessoal e a pro ssional, ou seja, horários
exíveis, melhora na divisão de trabalho, atividade
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física regular, estímulo à alimentação saudável e
cultivo de relacionamento saudável no ambiente de
trabalho, entre outros.
Mas o fator central deste processo de Sobrecarga
de Tarefas é o próprio funcionário, que deve estar
atento aos seus comportamentos e suas sensações
para buscar o ponto de equilíbrio. Não basta
diagnosticar um problema, mas sim aprender a lidar
com ele para solucioná-lo.
Aprenda:
·
A impor limites. Limites para você mesmo,
em relação a seu chefe e aos colegas de trabalho. Fale
com eles sobre o assunto.
·
Que é preciso diferenciar o que é urgente do
que é importante, podendo ate ser através de uma lista
de todas as tarefas e organizá-las por ordem de
prioridade.
·
A dividir tarefas. Delegue, peça ajuda. O
trabalho em equipe rende boas lições de como um
pode ajudar o outro a reduzir seu próprio estresse.
·
Faça uma coisa de cada vez. Muitas vezes nos
pegamos querendo fazer duas, três tarefas ao mesmo
tempo e não terminamos nenhuma a tempo.
·
O melhor de uma tarefa é concluí-la.
Terminou? Dê uma saída por dez minutos, tome uma
água e comece outra, tempo para que a mente
transforme o resultado desse processo em memória.
·
Que sua missão é equilibrar a sua vida.
Planeje, estabeleça prioridades.
Vale lembrar que há períodos em que há a
necessidade de investimento extra de energia para o
alcance de um objetivo, seja uma promoção ou a
conclusão de um projeto. Neste momento a
Sobrecarga de Tarefas age a favor da situação,
devendo ser vista com necessária, porém com data
marcada para terminar.
Seja por uma cobrança interna de parecer o
“Super-Homem” ou por uma necessidade vinda da
empresa, na realidade o que as empresas querem é
inteligência, criatividade, capacidade inovadora,
comprometimento e não o “sangue” de seus
colaboradores.
Avalie. Descubra porque há uma sobrecarga em
seu trabalho, busque soluções e fale sobre elas. Este
será o grande direcionamento para a sua vida.
Respire.
www.aciar.com.br

EMDE
EMDEFESADOASSOCIADO

ACIARreivindicaeprefeiturafazobra
paraacabarenchentesemviapública
Além de treinamentos, rodadas de
negócios e happy hours voltados para os
comerciantes, a ACIAR também tem
marcado presença nas grandes
reivindicações de Registro e região, como
ocorreu na luta pela duplicação da BR116, que mudou muito a vida do Vale do
Ribeira.
Mais recentemente, para que os
comerciantes da rua Meraldo Previdi e
arredores, no centro de Registro,
continuassem a ter dor de cabeça a cada
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c hu v a , q u e c au s av a e n c h e nt e s e
transtornos naquela região, a ACIAR
reivindicou à prefeitura de Registro a
realização de obras, que permitissem o
escoamento de aguas pluviais.
Sob responsabilidade da Secretaria de
Planejamento Urb ano e Obras, a
drenagem e canalização que estão sendo
realizadas na rua Meraldo Previdi devem
ser concluídas no nal do mês de agosto.
São previstas, ainda, obras
complementares como instalação de

tubos, bocas de lobo e reposição do asfalto
em todo o trecho.
“As obras no centro da cidade sempre
causam um pouco de dor de cabeça mas
precisamos ter paciência porque o
objetivo nal bene ciará a todos –
comerciantes, pedestres e motoristas”,
observa o presidente da ACIAR, Daniel
Muniz de Paulo, lembrando que ao
reivindicar obras que melhoram a vida de
todos a ACIAR cumpre o seu papel como
representante de classe.

www.aciar.com.br

SEGURANÇANOCOMÉRCIO

ACIARreúneautoridadesparafalarsobre
segurançanocomércio
O presidente do Conselho Municipal
de Segurança (CONSEG), Dilson
Tsunoda, sugeriu ao presidente da
ACIAR, Daniel Muniz de Paulo, uma
reunião no quartel para falar sobre
segurança no comércio. Daniel Muniz
optou por fazer o encontro no auditório
da Associação Comercial onde, na noite
de quinta-feira, 4 de julho, mais de 50
empresários debateram questões de
segurança pública. Também participaram
da reunião o tenente PM Renato Souza
Machado, comandante da 1º Companhia
de Policiamento do 14º BPM-I, e o
delegado Felipe Augusto Pereira, ambos
integrantes do CONSEG. Fabio Tatu foi o
único vereador que participou da reunião,
Em linhas gerais, as autoridades
avaliaram que Registro ainda é uma
cidade tranquila, do ponto de vista da
segurança pública. “Mas a cidade está
crescendo e, logo, teremos o presídio”,
alertou o tenente Renato. Respondendo
aos empresários, ele a rmou que a base do
telefone 190 continuará sendo Santos,
explicou que moradores de rua
representam um problema social, e não
policial, e forneceu orientações sobre
como ter melhor segurança.
Segundo o tenente, na hora de fechar o
estabelecimento, o comerciante não deve
manter meia porta porque facilita a
entrada de ladrões. Ele também disse que
a sangria de caixa não deve ser feita como
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rotina, todo dia exatamente na mesma
hora, porque pode ser uma informação
útil aos bandidos. “Quanto menos pessoas
souberem sobre o dinheiro, mais seguro
você está”, a rmou, recomendando ainda
que antes de entrar em casa o morador
observe ao redor para ver se a rua está
tranquila.
Os policiais apresentaram estatísticas.
Segundo o comandante, no mês de junho,
foram registradas oito ocorrências de
furto no comércio – todas na área central
da cidade.
O delegado Felipe revelou que, em
março, ocorreram em Registro 40 furtos,
10 roubos, 4 furtos de veículos e um roubo
de carro. Segundo ele, dos 40 furtos,
apenas cerca de 20% envolveram invasão
de domicílio, os demais ocorreram por
distração da vítima.
Um dos problemas mencionados

pelos presentes envolve a Praça dos
Expedicionários onde, segundo uma
comerciante da região, é ponto de
encontro de usuários de drogas e álcool. O
tenente Renato disse que tem conversado
com a prefeitura em busca de solução para
o problema da praça. Ele falou também
sobre o programa “Vizinhança Solidária”,
em que vizinhos observam uns aos outros
para coibir violência. Pessoas interessadas
no podem procurar o quartel para obter
informações sobre o programa.
Os presentes ao encontro
consideraram importante a participação
de representantes do comércio nas
reuniões do CONSEG, que ocorrem
sempre na última terça-feira do mês,
numa sala em cima da Ciclo Ribeira.
“Com a união de todos, conseguiremos
minimizar os problemas de segurança em
nossa cidade”, nalizou Dilson Tsunoda.

www.aciar.com.br

NOITEDOCOMERCIANTE

ACIARpromovemaiorevento
doanoparaoscomerciantes
C onversa s éria s obre o merc ado,
oportunidade de negócios, cases de sucesso e
homenagens a comerciantes que têm feito a
diferença em Registro e região e, para
descontrair, uma apresentação de stand up
com o humorista Edson Junior. Essas são as
principais atrações do evento, que terá ainda
estandes e sorteio de brindes.
Realizado pela ACIAR, em parceria com a
Result Desenvolvimento Empresarial, o
evento tem um grande viés comercial. “O
maior objetivo da ACIAR é oportunizar aos
empreendedores a possibilidade de realizar
negócios, contribuindo para fomentar o
comércio regional”, a rma o presidente da
ACIAR, Daniel Muniz de Paulo.
Os patrocínios, de empresas interessadas
em fazer negócios e reforçar suas marcas no
mercado, serão fechados até sexta-feira, 6 de
julho.
A Noite do Comerciante será realizado no
La Blanca Eventos, em Registro, a partir das
19h30, e tem ingressos limitados, com
investimento de R$ 50,00 (associados da
ACIAR) e R$ 70,00 (não associados).
Inscrições pelo link https://bit.ly/2NcAold;
informações sobre cotas de patrocínio e
fornecimento de brindes para sorteios entrar
em contato na ACIAR, telefone (13) 38286800.

Stand up – Vencedor do Risadaria, o
maior festival de humor da América do Sul,
em 2011, o humorista Edson Junior tem
mais de dez anos de experiência em eventos
corporativos, abordando temas de acordo
com a solicitação do contratante.
Já foi contratado para eventos das
principais empresas e instituições do país,
entre as quais, SENAC, Rotary e Banco do
Brasil, e já participou de programas como
“Altas Horas”, Raul Gil e “Agora é Tarde”,
além de ter participado de debates e
entrevistas nas principais emissoras de
rádio do país.
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SEGURANÇADAINFORMAÇÃO
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CADASTROPOSITIVO

CadastroPositivo:fontespassamaenviardados
deconsumidoresàsempresasgestorasapartirde
9dejulho
A partir desta data, as informações de
pagamento de todos os consumidores
economicamente ativos passam a fazer
parte deste banco de dados 25 de junho de
2019 – A partir de 9 de julho, instituições
nanceiras, varejistas e empresas diversas
c omo as d e s e r v i ç o s c ont i nu a d o s ,
responsáveis pelo fornecimento de energia
elétrica, água, gás e telefonia, passam a
enviar para as Gestoras de Bancos de Dados
– GBD, as informações de pagamentos de
seus clientes (pessoas físicas e jurídicas). A
Boa Vista, como gestora do Cadastro
Positivo, já está pronta para receber essas
informações, e mais, para fornecer ao
mercado soluções que contribuam para
uma análise creditícia mais justa, completa
e exata, bene ciando, assim, o consumidor
que está em busca de crédito.
Como explica Dirceu Gardel,
presidente da Boa Vista, os consumidores
precisam ter ciência que a partir de 9 de
julho, todos aqueles que são
economicamente ativos passam a ter os seus
dados de pagamento enviados às Gestoras
de Banco de Dados. Ou seja, aqueles que
têm uma conta de luz no próprio nome, ou
um crediário em uma varejista, um cartão
de crédito, celular pós-pago ou mesmo uma
conta simples em algum banco, terão suas
informações de pagamento (como o valor
da dívida e a data do pagamento), enviadas
à s G e s t or a s , c om o a B o a Vi s t a e ,
posteriormente apresentadas ao mercado,
quando houver alguma solicitação.
O envio destas informações às GBD
está amparado na nova lei do Cadastro
Positivo (166/2019) sancionada pela
Presidência da República em 8 de abril.
Antes desta aprovação, a nova lei foi
avaliada tanto pela Câmara dos Deputados,
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quanto pelo Senado Federal, e em ambos os
casos o projeto de lei foi aprovado após
algumas adequações.
Após o envio dessas informações, em
mais 30 dias os consumidores começarão a
ser avisados de que fazem parte do Cadastro
Positivo, porém, sem que tenham suas
informações apresentadas ao mercado.
Assim, poderão avaliar seus dados e sua
pontuação de crédito (score). Já após 60
dias da inserção no cadastro, a pontuação
de crédito poderá ser consultada pelo
mercado (comércio, serviços, bancos,
nanceiras).
Segundo Gardel, não estarão
disponíveis para consulta informações
rel at iv as à s aú d e, b e ns qu e for am
adquiridos, informações de conta corrente
e investimentos, ou mesmo interações nas
redes sociais, garantindo o sigilo das
informações dos consumidores. Essas
informações, a propósito, sequer serão
enviadas às GBDs.
“O que vem para o nosso banco de
dados é o quanto uma determinada pessoa
tem de nanciamento de veículo, por
exemplo. Se ela tem um contrato de 24
parcelas no valor de R$ 1 mil e todo mês tem
o vencimento que está sendo pago, nós
seremos informados”, detalha o executivo.
Consumidores que não desejarem ter os
dados de pagamento expostos poderão
solicitar a exclusão do seu nome a uma das
empresas GBD que, por sua vez,
comunicará às demais.
Na avaliação do presidente da Boa
Vi s t a , o C a d a s t r o Po s i t i v o s e r á
extremamente bené co não só para o
mercado, mas também para os
consumidores, por isso não é aconselhável
car de fora. “Um bom exemplo para

entende-lo é compará-lo a um boletim
escolar. Imagine que se durante um ano
todas as notas de um aluno foram maiores
que oito com exceção de uma, na qual tirou
quatro, e por conta disso esse estudante
repetisse de ano somente por conta disso.
Não parece justo, não é mesmo? Então, o
Cadastro Positivo é o “boletim” da vida
nanceira do consumidor. Com ele, todas
as contas pagas em dia contam a favor e
podem ajudar na obtenção de crédito,
mesmo que eventualmente tenha cado
com o nome sujo”, exempli ca.
Além disso, Gardel esclarece que
gradualmente, o histórico de pagamento do
consumidor será mais robusto, o que lhe
permitirá usá-lo para negociar
empréstimos ou nanciamentos em
condições melhores do que as atuais.
Espera-se que, em pouco tempo, o Cadastro
Positivo in uencie e muito as relações de
crédito dos brasileiros, como já acontece
em outros países.
O executivo explica ainda que além do
mercado, o consumidor, titular do crédito,
terá todo o direito de ter acesso aos próprios
dados, o que já acontece atualmente. “É
direito do consumidor consultar o seu
histórico de pagamento”, enfatiza Gardel.
A Boa Vista, por exemplo, permite a
consulta no Portal Consumidor Positivo
(www.consumidorpositivo.com.br).
Neste endereço, após um cadastro
simples, individual e seguro, é possível
fazer, a consulta do CPF, visualizar o
histórico de pagamentos, o score de crédito,
e identi car se há algum débito na base do
SCPC.

Fonte: Boa Vista SCPC

www.aciar.com.br

GUARDADEARQUIVOS

Porquantotempoénecessárioguardar
comprovantesdecontaspagas?
Dependendo do tipo do documento,
não é preciso mantê-los guardados por
muitos anos, como faz boa parte dos
consumidores
14 d e jun ho d e 2019 – Ap ós o
recebimento da declaração anual de
quitação de débito de diversos serviços, o
consumidor pode organizar seu arquivo
com os comprovantes de contas pagas uma
vez ao ano, descartando todas aqueles que
não têm mais utilidade e mantendo as que
ainda podem ser usadas de alguma forma.
Para ajudar nessa organização, a Boa Vista
explica por quanto tempo é recomendado
guardar cada tipo de conta e recibo.
Contas de consumo
As de água, energia elétrica, gás, telefone
podem ser descartadas a partir do
momento em que a empresa encaminhar a
declaração anual de quitação de débitos, o
que deve ocorrer até maio de cada ano,
conforme a Lei Federal 12.007/09 e a Lei
Estadual 13.552/2009 (do Estado de São
Paulo). A concessionária pode emitir essa
declaração de quitação de débitos na
própria fatura ou enviar documento
especí co.
Em casos como esses, é importante
veri car as faturas entre janeiro e maio para
ver se há a informação “as faturas de
consumo vencidas no ano X foram
quitadas”. Uma vez recebida a declaração
referente ao ano anterior, somente esta
pre cis a c ar gu ard ad a p elo temp o
determinado em lei. As contas mensais
podem ser descartadas.
O consumidor deve saber que quitação
anual só registra o que realmente foi pago.
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Se alguma conta ca em aberto no ano
anterior, a empresa só dará a declaração
referente aos meses pagos. Algumas
empresas colocam na declaração a menção
de vários anos de contas quitadas. Daí, é
possível descartar, inclusive, a declaração
do ano anterior.
E quando não receber a declaração?
O consumidor que não receber a declaração
anual de quitação de débitos deverá solicitála por escrito ao fornecedor e guardar cópia
do pedido com protocolo (que pode ser via
Aviso de Recebimento dos Correios ou por
e-mail, desde que a empresa responda).
Quais os prazos para guardar os
comprovantes?
Por 1 ano
Seguro de veículos, pessoal ou residencial
um ano após o m da vigência da apólice. O
mesmo tempo vale para a proposta de
seguro e a própria apólice.
Por 2 anos
Pa g am e nt o d e mu lt a s d e t r âns it o.
Por 3 anos
Ÿ Recibos de pagamento de aluguel
(anteriores a 11/01/1993 devem ser
guardados por 20 anos conforme o
Código Civil de 1916);
Ÿ Fatura do cartão de crédito.
Por 5 anos
Ÿ Declaração anual de quitação de
débitos;
Ÿ TV por assinatura
Ÿ Condomínio (recomenda-se que o
inquilino mantenha pelo período em
que residir no imóvel);
Ÿ Recibos de consórcio (recomenda-se
mantê-los até o encerramento do
grupo);

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mensalidades escolares e cursos livres;
Declarações de Imposto de Renda de
Pessoa Física (incluindo os
comprovantes de entrega da declaração
e todos os documentos que foram
declarados);
Pagamentos do IPTU;
Pagamentos do IPVA;
Documentos de venda de veículos;
Extratos bancários.

Outros prazos
Ÿ O contrato de aluguel só pode ser
descartado três anos após a devolução
das chaves do imóvel e do recebimento
do termo de extinção de aluguel;
Ÿ Os comprovantes de pagamento das
parcelas da compra do imóvel
nanciado devem permanecer
arquivados até que seja feito o registro
da escritura no Cartório de Registros de
Imóveis;
Ÿ Notas scais de compra de bens duráveis
devem ser guardadas enquanto tiver o
produto para cobertura em garantia de
defeito e comprovação da existência do
bem em caso de sinistro se houver
seguro residencial (ou qualquer outro
que cubra esses bens).
Arquivo online
Pode-se fazer um arquivo virtual para
guardar estes documentos, escaneando ou
tirando fotos um por um. Assim, o
consumidor economiza espaço em sua casa
e evita o acúmulo de contas antigas.
Para mais informações e dicas de Educação
Financeira e Orçamento Doméstico acesse:
w w w. c o n s u m i d o r p o s i t i v o. c o m . b r.
Fonte: Boa Vista SCPC
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Novos
associados
Junho2019

CRCOMCOMUNICAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA GUANABARA, Nº 634
BALNEÁRIO ADRIANA

MISAWAODONTOLOGIA&SAÚDE

CEP: 11.925-000 – ILHA COMPRIDA – SP
TELEFONE: (13) 3842-3880 / (11) 99630-5415
CONTATO: CELSO

ENDEREÇO: RUA VEREADOR BENEDITO DE AQUINO VEIGA, Nº 85
ROCIO
CEP: 11920-000 – IGUAPE – SP
TELEFONE: (13) 3841-2516 / (13) 3822-4875
CONTATO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA MISAWA

OVNICRIATIVIDADE

BOIPANTANEIRO-CAJATI

ENDEREÇO: RUA MERALDO PREVIDI, Nº 30
CENTRO
CEP: 11.900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (13) 99666-2277
CONTATO: LEONARDO RAUPP MATTA

ENDEREÇO: AVENIDA DR. FERNANDO COSTA, Nº 282
CENTRO
CEP: 11.950-000 – CAJATI – SP
TELEFONE: (13) 3854-5163
CONTATO: SERGIO/SHEILA

PRÓ-ESTAMPAS
ENDEREÇO: RUA PARIQUERA AÇU, Nº 167
VILA TUPY
CEP: 11.900-000 – REGISTRO – SP
TELEFONE: (11) 99705-3360
CONTATO: NAIRA/RENÊ
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Um projeto em
parceria com a

PAPELARIA E INFORMÁTICA

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

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

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

Descontode50%noplanoquinzenal
paraassociadoACIAR.
Tel.:(12)99634-4535|(13)98173-4532

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

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

Descontode5%nosplanose
serviçosdecremação.
Tel:(13)99776-5634/99677-1161

Descontosde20%nainstalaçãoda
internetcomﬁbraóptica/rádio.
RuaAmapa,142‒VilaCabral
Tel:(13)3822-4445

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

Descontode50%(cinquentaporcento)
namatrículae10%(dezporcento)
namensalidade.

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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Descontode50%namatrículae
30%namensalidade
Tel:(13)3821-1095

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

Descontosde15%empizzas
Tel:(13)3822-1347

Descontosde30%emPlanosde
Consultoriaeturmasfechadasde
TreinamentosEmpresariais.
Tel.:(13)99666-2277

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

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

MISAWAODONTOLOGIA&SAÚDE
Descontodeaté15%.
Tel.:(13)98837-2851(13)3841-2516

Descontosde50%novalortotaldos
cursosdeinformática,inglês,webdesign
egestãoempresarial.Matriculando-se
emdoiscursos,omaterialdidáticoé
inteiramenteGRÁTIS.Tel:(13)3821-3089
Descontosde15%dedescontosnosseus
produtosnopagamentoàvista.
Av.ClaraGianottideSouza,174
Centro.Tel:(13)3821-2888

Descontode50%namatriculae
mensalidade(emtodososnossoscursos)e
omaterialdidáticoéinteiramentegratuito
Tel.:(13)3821-1067(13)99686-1353

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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Ÿ SCPC 5 consultas Acerta PF ou 3 Net PJ (durante 5 meses)

* somente para novos associados.
Ÿ SCC (cobrança passiva gratuita no balcão)
Ÿ Informativo ACIAR online (mensalmente)
Ÿ Negativação Gratuita! (na base de dados do SCPC)
Ÿ Assessoria jurídica (1 atendimento presencial por ano)
Ÿ SOS Cheques e Documentos (gratuito)
Ÿ Banco de Currículos (gratuito)
Ÿ Clube de Descontos (com mais de 30 empresas credenciadas)
Ÿ Descontos especiais em nossos parceiros (Unimed, Sicredi,

Portal Educação, Asplen, San Marino, Instituto Talentos e Registro Diário)
Ÿ Locação de Auditórios (descontos especiais para associados)
Ÿ Network (Happy Hour, Café da Manhã, etc. Participação gratuita com

limite de 2 pessoas por empresa)

* sujeito a alterações

Ÿ Marketing (Site, facebook e guia comercial; sendo o guia comercial

gratuito durante todo o período em que for associado, o facebook e site
apenas no ato da adesão)
Ÿ Certiﬁcado Digital (descontos especiais para associados)

13 3828-6800

/aciar.registro

www.aciar.com.br

