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Associados já podem garantir sua adesão para
‘Campanha Natal dos Sonhos 2018’
A ACIA iniciou junto aos associados a divulgação para a adesão da “Campanha Natal dos Sonhos 2018” que acontecerá
no período de 7 de novembro até 24 de dezembro de 2018.
A Campanha sorteará um Fiat Mobi Like 2018, branco, zero quilômetro e mais seis prêmios de cinco mil reais em vales-mercadoria
para serem utilizados nas empresas participantes.
Os vendedores dos cupons contemplados também ganharão prêmios de 500 reais em vales-mercadoria.

Associado aqueça suas vendas de fim de ano, promova sua empresa e garanta sua adesão na
Campanha Natal dos Sonhos. Informe-se pelo telefone 19 3543-7212.
Workshop em Araras apresenta opções de crédito
para empresários
No próximo dia, 18 de abril, das 9h30 às 17h, a Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista, em parceria com a Prefeitura Municipal de Araras e apoio
da ACIA e do Sebrae, realiza o workshop “Uma Solução Para Cada Fase do seu Negócio” para empresários da cidade e região. Na oportunidade, os pequenos e médios empreendedores poderão conhecer as linhas de crédito da instituição. Pág. 3

Associados terão descontos no Fórum Regional
do Varejo
A sexta edição do Fórum Regional do Varejo (FRV) irá reunir as principais lideranças do segmento varejista para debater o tema “Um Olhar Para o Fator Humano no
Centro da Estratégia do Varejo”, mostrando novas formas de conquistar e engajar
clientes e colaboradores. Associados da ACIA terão descontos nas inscrições. Pag.5

Sebrae Aqui é inaugurado na ACIA com a
presença de Paulo Skaf
O presidente do Sebrae-SP, Fiesp, Ciesp, Sesi-SP e Senai-SP, Paulo Skaf, o prefeito
Pedrinho Eliseu e demais autoridades prestigiaram a inauguração do SEBRAE Aqui
que aconteceu no dia 2 de fevereiro, na sede da ACIA. Pág. 6
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Desenvolve SP apresenta opções de crédito
durante workshop em Araras
Empresários terão orientação especializada sobre linhas de crédito
com profissionais da instituição financeira do Governo de São Paulo
No próximo dia, 18 de abril,
das 9h30 às 17h, a Desenvolve
SP - Agência de Desenvolvimento Paulista, em parceria
com a Prefeitura Municipal de
Araras realiza o workshop “Uma
Solução Para Cada Fase do seu
Negócio” para empresários da
cidade e região. O encontro
acontece no Centro Cultural de
Araras “Leny de Oliveira Zurita”.
Na oportunidade, os pequenos
e médios empreendedores poderão conhecer as linhas de
crédito da instituição e obter
orientação sobre como acessar o financiamento ideal para
investir em suas empresas de
forma sustentável e planejada.
Dividido em duas etapas,
o workshop começa com palestras que vão apresentar
todas as opções de crédito da
Desenvolve SP e do BNDES,
como linhas para projetos de
expansão, modernização, inovação, compra de máquinas e
equipamentos e capital de giro.
Na sequência, os empresários
receberão atendimento individual, que deve ser agendado
com antecedência, para tirar
dúvidas ou apresentar seus
projetos de investimento.
“Nosso objetivo é tornar as
empresas paulistas cada vez
mais competitivas. Além dos
juros baixos, que partem de
0,55% ao mês para projetos

inovadores, trabalhamos com
longos prazos de até 10 anos
para pagamento e carência
máxima de 24 meses. São
condições que os pequenos e
médios empresários não encontram no mercado tradicional de crédito”, diz Milton Luiz
de Melo Santos, presidente da
instituição financeira.
O evento, gratuito, será realizado no Centro Cultural de
Araras “Leny de Oliveira Zurita”,
na Avenida Ângelo Franzini, s/n
– Jardim dos Ipês e tem o apoio
da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras
(ACIA) e do Sebrae-SP.

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP – Agência
de Desenvolvimento Paulista é
a instituição do Governo do Estado de São Paulo que financia,

por meio de linhas de crédito
sustentáveis, o crescimento
planejado das pequenas e médias empresas e municípios
paulistas. Em 9 anos, são mais
de R$ 2,8 bilhões desembolsados em financiamentos em
todo o Estado. Somente para a
cidade de Araras, o montante
registrado em empréstimos é
de R$ 12,3 milhões. No setor
privado, a indústria é a principal tomadora de crédito no
município, sendo responsável
por demandar 67% dos recursos, seguida pelo o setor de
comércio e serviços, com 7,7%.
Já o setor público, por meio
das prefeituras, demandou os
outros 25% dos financiamentos. Para saber mais sobre a
instituição acesse: www.desenvolvesp.com.br.

Serviço:
Workshop Desenvolve SP | Araras
“Uma Solução Para Cada Fase do seu Negócio”
Data: 18/04/2018, quarta-feira.
Horário: 9h30 às 17h.
Local: Centro Cultural de Araras “Leny de Oliveira
Zurita”.
Endereço: Avenida Ângelo Franzini, s/n - Jardim
dos Ipês - Araras - SP.
Informações: (19) 3544-9400.
Valor: gratuito
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Para se tornar um grande líder, é preciso ter
sempre em mente 10 regras bastante simples:

Para se tornar um
grande líder, é preciso
ter sempre em mente 10
regras bastante simples:
1 – Mantenha-se otimista: não deixe que
seus problemas e preocupações lancem uma
nuvem negra sobre os
membros da equipe.
2 – Defina um rumo
claro: se você deseja
ser um líder, deve ter
em mente um caminho
a ser seguido e por onde
guiará o seu time.
3 – Crie um plano
possível de ser executado: embora todos os

planejamentos possam
sofrer alterações pelo
caminho, se você não
consegue se planejar já
está a meio caminho do
fracasso.
4 – Assegure recursos suficientes: para
que seus colaboradores
possam executar suas
tarefas tranquilamente.
5 – Ouça mais e fale
menos: a liderança não
se baseia em realizar
discursos e dar ordens.
Ela consiste em entender o que os outros desejam e usar essa vontade para alcançar um

objetivo comum.
6 – Não faça reuniões
inúteis: todas devem ser
acompanhadas de uma
pauta com o que será
discutido e por quanto
tempo. A produtividade
do seu time também depende disso.
7 – Não critique em
público: esse tipo de atitude gera ressentimento.
Se precisar falar algo a
alguém, fale em particular.
8 – Não peça algo que
você não faria: um grande líder não se importa
em realizar até as tarefas mais simples. Não
delegue algo que você
próprio não faria.
9 – Não seja um gargalo: não insista em
aprovar todos os detalhes. Se você não pode
delegar, não pode ser
um líder.
10 – Dê crédito à
equipe: os verdadeiros
líderes assumem a culpa
quando as coisas dão
errado e não levam crédito algum quando dão
certo. A recompensa? O
compromisso e dedicação da equipe.

Com 61 mil novos postos em fevereiro, País
fecha o bimestre no azul

O Brasil registrou a
criação de 61.188 novas vagas com carteira
assinada em fevereiro de
2018, segundo dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) divulgadas no
dia 23 de março pelo
Ministério do Trabalho.
O resultado é o melhor
para o mês desde 2014,
quando foram criadas
260.823 vagas. Em fe-

vereiro de 2017, foram
criados 35.612 postos de
trabalho.
No acumulado de janeiro e fevereiro, foram
criados 143.186 empregos com carteira assinada
– melhor desemprenho
para o primeiro bimestre
desde 2014, quando a
economia brasileira ainda
crescia com mais vigor e
foram abertas 364.632
vagas de empregos com

carteira assinada no Brasil, conforme a série histórica com ajustes.
O resultado de fevereiro decorre de 1,274
milhão de admissões e
de 1,213 milhão de demissões. O dado inclui os
contratos firmados já sob
as novas modalidades
previstas na reforma trabalhista, como a jornada
intermitente e a jornada
parcial.

SUICÍDIO - VIVER VALE A PENA!?
Uma visão espírita
Aqui trata-se apenas de
aplicar conceitos do espiritismo a esse problema tão
agudo em nossa sociedade.
Assim o determinismo causa e efeito, o livre arbítrio
e a reencarnação podem
nortear o comportamento
humano!
Assim como outras postulações, são aceitas ou
não num dado contexto. O
oriente crê na roda de encarnações, e um processo
de desenvolvimento que
até atingir seu estado pleno
continuaremos a reencarnar. No espiritismo assim
também o é.
E é também um roteiro moral atrelado à causa
e efeito, portanto nossas
ações são consequentes.
Some-se a isto o livre
arbítrio, que é um processo
consciente ou não de escolhas e ao fazê-lo estará
atrelado à causa e efeito
e livre arbítrio só o será se
escolhermos de maneira
consciente, ou seja, sei o

que estou engendrando e
curiosamente é uma luz ao
determinismo que permeia
a doutrina espírita.
Então vamos lá. A cada
reencarnação venho com
os feitos de outra anterior
e abriu-se a oportunidade
nesta atual de melhorar,
resgatar, harmonizar ou
ficar como que paralisado
em expiação, em sofrimento. E a reencarnação traz
junto os espíritos do passado e com papéis invertidos.
Simplificando esta existência é o meu merecimento e por vezes esta vida se
desenrola de maneira tão
brutal, acachapante e muito
difícil de ser digerida que
melhor será fugir, ou dar
cabo dela.
O corpo se apresenta
como prisão do espirito e
não como lugar de bem
estar e conforto. Some-se
a isso o ambiente onde se
reencarnou, segundo seu
mérito, alguns encontram
boas pessoas e boas famí-

lias e o ambiente evolutivo
tem como ir em frente. E
outros assemelham-se a
um inferno, sofrerá de todas
as torpezas e malefícios de
ali estar. E suas ações foram
na edição passada de tal
maneira que o existir atual
se torna um sufoco tão intenso que a seu ver só lhe
resta esta saída.
Convém lembrar que
na visão espírita ele estará agravando a próxima
reencarnação, não condiz
com a moral subjacente a
nossos atos, ou seja não
tomou um rumo ascendente, não se elevou. A
nós que estamos de fora
a olhar acontecimentos
como o suicídio, ficaremos
sempre indagando causas
deste evento, alguém tirar
a própria vida.
Porque se matou? A vida
é tão linda, tão desejada!
José Valentim Melão – Psicólogo
Fones: 3542-7448 / 99338-5929
valentimmelao@uol.com.br
Jose Valentim Melão / facebook
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Associados da ACIA terão descontos no Fórum
Regional do Varejo

Feira do Empreendedor 2018 espera receber
140 mil visitantes

As inscrições podem ser feitas no site:
www.feiradoempreendedor.sebraesp.com.br

A sexta edição do Fórum Regional do Varejo
(FRV) irá reunir as principais lideranças do segmento varejista para debater
o tema “Um Olhar Para o
Fator Humano no Centro
da Estratégia do Varejo”,
mostrando novas formas
de conquistar e engajar
clientes e colaboradores
e será realizado no dia 26
de abril, das 8 às 18 horas,
no Expo Dom Pedro em
Campinas.
A expectativa dos organizadores é atrair mais de
2.000 líderes do varejo que
terão acesso a um conteúdo exclusivo e valioso com
os maiores especialistas
do mercado.
CONTEÚDO:

Tendências para o Varejo: As principais tendências do varejo global serão
apresentadas em primeira
mão, com um debate especial sobre como adaptar
essas tendências ao varejo
nacional, contando com
convidados vindos direto
do maior evento de varejo
do mundo, o NRF Retail’s
Big Show, com conteúdos
exclusivos para você.
Políticas Públicas para
o Varejo: O painel contará
com opiniões e análises
sobre as principais políticas públicas necessárias
para o desenvolvimento
do varejo e como o estado deve ser um aliado ao
segmento varejista para
seu crescimento.

Fator Humano | Perspectiva Consumidor: Grandes cases estarão no palco
compartilhando suas estratégias sobre como lidar
com clientes cada vez mais
exigentes e imprevisíveis,
abordando o ponto de vista
do consumidor frente às
ações de empresas varejistas
Fator Humano: Perspectiva Colaborador: Uma
discussão sobre os desafio de preparar colaboradores frente às inovações
tecnológicas e as constantes mudanças que impactam o universo varejista,
trazendo soluções apresentadas por empresas
que se destacam neste
quesito.

PALESTRANTES:
Mário Spaniol | Fundador e Presidente - Carmen Steffens
Antonio Carlos Pipponzi | Presidente do Conselho - RaiaDrogasil
Felipe Dellacqua | Sócio-Diretor - VTEX
Adriana Flosi | Vice-Presidente - ACIC
Ricardo Alarcon | Diretor Comercial e de Trade Marketing - Grendene
Caio Camargo | Sócio-Diretor - GS&Up
Marcelo Veras | CEO - Unità Educacional
Marisa Fernandes | Diretora de RH - Supermercados DIA
Leandro Diniz | Gerente Executivo - ACIC
Sérgio Perrella | Vice Presidente de Licenciamento e Varejo - NBA
Cristina Farjallat | Diretora de Marketplace - Mercado Livre
Fábio Roth | CEO - 5àSec
Illan Israel | Head de Inovação - Grupo Pão de Açúcar
Mais informações e inscrições poderão ser obtidas no site:
www.forumregionaldovarejo.com.br.
Associados da ACIA terão descontos nas inscrições.

O maior evento de empreendedorismo do Brasil
está com as inscrições
abertas – e com uma programação mais especial
do que nunca. A edição
2018 da Feira do Empreendedor do Sebrae-SP terá
espaços voltados para o
empreendedorismo na prática, um mix de expositores
mais diversificado e uma
agenda extensa de oficinas
e palestras.
Consultores do Sebrae-SP também darão atendimento para tirar dúvidas na
hora a respeito de temas
que fazem parte do dia
a dia do empreendedor,

como marketing, finanças,
tendências, inovação, exportação, entre outros. Assim como nas edições anteriores, a entrada e todas
as atividades são gratuitas.
A Feira do Empreendedor será realizada entre
os dias 7 a 10 de abril das
10h00 às 21h00, no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, na zona norte de
São Paulo. A expectativa é
de que 140 mil visitantes
passem pelo local nos quatro dias de evento.
Alguns dos principais
atrativos da edição 2018
da Feira serão os espaços
de modelos de negócios.

Nesses locais, os visitantes poderão conhecer, na
prática, como funciona a
operação de negócios de
diferentes ramos.
Esses estandes temáticos serão divididos entre os
seguintes segmentos: Oficina de Moto, Negócios de
Beleza, Boteco de Sucesso,
Indústria da Confecção e
Negócios Digitais.
Com a ajuda de óculos
de realidade virtual, outros
três espaços apresentarão
os modelos ideais de um
minimercado, de uma pet
shop e de negócios que
podem ser montados em
uma garagem.
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Paulo Skaf prestigia inauguração do Sebrae
Aqui na ACIA e aposta no empreendedorismo

O gerente do escritório regional do Sebrae em São Carlos e região, Elton Yokomizo; o presidente do SEBRAE/SP,
Paulo Skaf; o executivo da ACIA, Luiz Roberto Biaggio e o vice-presidente da ACIA, Osvair Cabrini Júnior

O presidente do Sebrae-SP, Fiesp, Ciesp, Sesi-SP
e Senai-SP, Paulo Skaf, o
prefeito Pedrinho Eliseu e
demais autoridades prestigiaram a inauguração do
SEBRAE Aqui que aconteceu no dia 2 de fevereiro,
na sede da ACIA.
Na ocasião, o Paulo
Skaf ressaltou o empreendedorismo como principal propulsor da economia
brasileira. Já o prefeito Pedrinho Eliseu reafirmou
seu compromisso de proporcionar treinamentos

qualificados aos pequenos e microempreendedores de Araras através
da parceria com a ACIA e
o Sebrae.
O SEBRAE Aqui é fruto
dessa parceria oferecendo
atendimento e orientação
gratuitamente aos pequenos e microempreendedores gratuitamente, de forma individual ou coletiva.
A unidade presta atendimento gratuito e funciona de segunda à sexta-feira das 8:30h às 17:30h,
na sede da ACIA que fica

na rua Tiradentes, 1316.
No evento, também
celebrou-se a assinatura
para implementação do
Programa Atleta do Futuro (PAF) nas cidades
de Araras e Conchal que
trata-se de uma iniciativa do Serviço Social da
Indústria de São Paulo
(Sesi-SP) com foco na
formação e cultura esportiva para crianças e
jovens de 6 a 17 anos,
contribuindo para o desenvolvimento do futuro
cidadão.

O prefeito Pedrinho Eliseu, junto aos parceiros da Prefeitura e ACIA que viabilizaram o posto do
SEBRAE Aqui em Araras

Autoridades durante descerramento da placa do SEBRAE Aqui
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Palestra do PROCON orienta comerciantes sobre
relações de consumo e práticas de negociação
O Procon de Araras,
com apoio da ACIA, realizou no dia 22 de fevereiro, na Casa da Memória
de Araras “Pedro Pessotto Filho”, uma palestra
gratuita que abordou
várias práticas relacionadas às relações de
consumo, trocas e precificação de produtos e
atendimento, conforme
prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Comerciantes puderam tirar suas dúvidas sobre
precificação e trocas de produtos

Prefeitura lança Campanha ‘Eu Amo Araras’
Em homenagem aos
147 anos de emancipação político-administrativa do município de Araras, comemorado no dia
24 de março, a Prefeitura
de Araras lançou a Campanha Eu Amo Araras.
Para participar e demonstrar seu amor pela
cidade encantamento,
basta compartilhar suas
fotos através das redes
sociais com a #euamoararas.
O primeiro totem da
ação “Eu Amo Araras” foi

instalado na Praça Barão
de Araras. O Parque Ecológico e o Lago Municipal
também vão disponiblizar um totem para que
os ararenses façam suas

fotos e postem nas redes
sociais.
Essa mobilização tem
o objetivo de melhorar
ainda mais a qualidade
de vida da cidade.
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MERCADOS E ELEIÇÕES
Atualmente os diversos
segmentos de mercado, como
ações, câmbio, juros, commodities (mercadorias padronizadas, agrícolas em muitos
casos), entre outros, têm peso
cada vez mais significativo na
economia devido aos grandes volumes negociados, à
velocidade das negociações,
às suas muitas conexões globais e também à especulação
financeira.
Tantas variedades e impactos fazem com que sociedade
e governos olhem atentamente aos seus movimentos, que
tendem, no Brasil, a ficar bastante voláteis em proximidade
de eleições.
Mas antes de entrarmos
em outros detalhes, você, leitor, sabe o que quer dizer a tão
falada volatilidade?
Tecnicamente, significa dispersão em torno da média,
mas dá para afastar do “economês” e simplificar. Grosseiramente podemos entendê-la
como a variação mais acentuada e rápida (para cima e para
baixo), no caso dos preços de
mercado.
Para entender o motivo
dessas oscilações maiores em
períodos eleitorais podemos
pensar que mercados trabalham essencialmente com

comportamento futuro dos
preços para ganhar dinheiro.
E eleições no Brasil costumam
ser cercadas de expectativas
para as novas regras, políticas
econômicas e, conseqüentemente, com o comportamento
dos mercados à frente.
Daí o motivo para tanta
necessidade de entendimentos, definições e mensurações
(pesquisas) em torno do quadro eleitoral.
Quando falamos de um
país em que governos não se
preocupam necessariamente
com estabilidade, com conclusão do que já estava iniciado, com transição assertiva,
e onde o jogo de interesses
políticos desenha cenários,
são naturalmente esperadas
preocupação e volatilidade
maiores com a situação futura
no Poder.
No momento os mercados
entendem como essencial a
chamada “agenda de reformas” proposta pelo atual Governo do Brasil, que tem muita
dificuldade em negociar no
Congresso Nacional o maior
pilar do conjunto de propostas,
que é a Reforma da Previdência Social. Essa política provê
conforto ao segmento.
Porém, no presente artigo
não discutiremos os prós e

contras, nem mesmo o impacto das propostas fora do
mercado, especificamente na
sociedade. Demandaria um
texto exclusivo.
O fato é que aí está o desejo do mercado. E a volatilidade
se dará em maior ou menor
grau conforme a evolução do
processo eleitoral demonstrar
as chances de vitória de um
governo capaz ou comprometido com a continuidade da tal
“agenda de reformas”.
É um cenário de bastante
impacto aos mercados, aos
negócios e à sociedade.
Apertemos o cinto, mas
saibamos navegar neste mar!

Ricardo Buso
Economista
ricardobuso@coreconsp.
org.br
CORECON/SP: 29.777-1

Araras, Março de 2018
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Ecommerce cresce no Brasil e plataforma da ACIA oferece vantagens aos associados

O Brasil é um dos países que registra as maiores taxas de crescimento
em e-commerce no mundo e, apesar de grandes
nomes estarem presentes
na internet com enormes
portais de vendas, a grande fatia responsável por
este crescimento espantoso são as pequenas e
médias lojas virtuais. Estudos apontam que existe
muito espaço para desenvolvimento e crescimento
do e-commerce no Brasil
se compararmos com a
média mundial.
Ano passado as vendas somaram o equivalente a 112 mil reais por

minuto, foram mais de
49 bilhões de reais em
vendas. De acordo com
a Associação Brasileira
de Comércio Eletrônico, o
Ecommerce deve crescer
18% em 2018 e faturar
até 59 bilhões.
A ACIA em parceria
com Activon Sistemas de
Negócios oferecem uma
plataforma de ecommerce
para atender associados de
todos os segmentos. Sem
custo de implantação, você
pode gerenciar sua loja virtual com praticidade e segurança. Os treinamentos são
feitos na ACIA com suporte
da Activon.
A plataforma oferece
um ambiente agradável,
prático e seguro para que
empresas possam comercializar seus produtos na
internet ou criar sua vitrine
virtual.

O empresário Angelo Ciconi desenvolveu sua loja virtual
através da plataforma da ACIA e depois de cinco meses
online, ele fez várias adaptações para se diferenciar nesse
comércio eletrônico.

A JJ Musical (www.jjmusical.com.br) trabalha com instrumentos e acessórios musicais e tem com diferencial um layout
moderno e interativo publicando semanalmente vídeos com
novidades desse segmento.
“Optei pela loja virtual devido ao custo, bem inferior a uma
loja física”, argumentou Ciconi.
Para mantê-la aquecida, ele trabalha paralelamente nas redes
sociais, no google adwords e divulga seus produtos através de
patrocínios em eventos musicais. “Mesmo investindo em redes
sociais e patrocínios é mais vantajoso do que manter uma loja
física e os resultados em vendas são melhores” concluiu Ciconi.

Vantagens da plataforma
e-commerce da ACIA

• Disponibilidade 24 horas por dia e 07 dias
por semana;
• Alcance - atender
clientes em qualquer lugar do Brasil;
• A t e n d i m e n to manter contato com os
clientes mesmo após a
compra;
• Facilidade - interface amigável e fácil gerenciamento;
• Responsivo –
adaptável em qualquer
dispositivo móvel (smartphone, tablet, laptop ou

desktop);
• Diversidade - Cadastro de até mil itens
para cada empresa;
• Layout – moderno
com sistema de autoajuste no cadastro de fotos.
Os interessados em comercializar seus produtos
pela internet pela plataforma através de uma
plataforma devem entrar
em contato com o Departamento de Imprensa/
Marketing da ACIA pelos
telefones (19) 3543-7219
ou 3543-7227.

QUEM TEM SIPAG
VENDE MAIS.
Peça a maquininha e tenha ótimas vendas!

Ligue: (19) 3543-1830
Rua Tiradentes, 1263 - Centro
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CPF com restrição?
Você mesmo pode limpar seu nome
A primeira providência é identificar o débito, depois, com os dados em mãos,
procurar o credor e quitar ou renegociar a dívida. Feito isso, a empresa solicita
a baixa no banco de dados da Boa Vista SCPC/ ACIA sem nenhum custo.
A restrição no CPF pode
trazer uma série de contratempos para os consumidores, como não poder abrir
conta corrente em banco,
não ter acesso a cartão de
crédito ou débito, ter seus
pedidos de crédito ou financiamento negados, e
queda na pontuação
score - consultado
pelas empresas credoras para aprovação ou não
de crediários, empréstimos,
financiamentos, etc. A decisão ou não de concessão de
crédito é sempre do credor,
que o faz utilizando as informações de crédito disponíveis
no mercado e conforme suas
políticas internas.
Para regularizar a situação de restrição, a primeira
atitude é quitar o débito. Primeiramente procure a ACIA,
munido de documentos originais para fazer uma consulta e verificar a existência de
pendências junto ao SCPC,
sem nenhum custo. No caso
de débitos existentes, você
deverá procurar a CRC da
ACIA (Central de Recuperação de Crédito) e verificar se
a empresa tem convênio para

que possa fazer o acordo para
quitação de seu débito. Outra
opção é procurar diretamente
seu credor para renegociar
seu débito. Não é necessário
envolver terceiros para essa
renegociação.
Uma vez quitado ou renegociado o valor em aberto é
de responsabilidade do credor
solicitar a exclusão do CPF
dos cadastros de restrição,
como o da Boa Vista SCPC/
ACIA.
No entanto, se a dívida for
parcelada e houver atraso
novamente no pagamento
das parcelas, o credor pode
negativar o CPF novamente.
Por isso, é fundamental que,
na renegociação da dívida,
o devedor tenha certeza de
que consegue cumprir com

o combinado.
Algumas empresas, além
de pedir a inclusão do CPF
do devedor nos cadastros de
restrição, também protestam
o título em cartórios. Para
efetuar a baixa no cartório, o
devedor deve ir ao cartório em
que seu nome foi protestado
e verificar os procedimentos
para o pagamento. Uma vez
baixado o protesto, o cartório
envia essa informação para o
SCPC, que exclui o nome do
seu banco de dados.
Portanto, evite ter uma
dívida não paga. Caso o consumidor perceba que terá
problemas para pagar as
parcelas, procure o quanto
antes o credor para fazer a
renegociação, antes de que
a negativação aconteça.
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