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O que temos a oferecer?

Cada porta aberta, cada canal de comunicação, é importante para levar mais conhecimento e 
mais informação aos nossos associados. A ACIAI, sempre vai prezar por fazer crescer profissio-

nalmente todos que acreditam no nosso trabalho.

Assim, a Associação Comercial tem criado uma gama de serviços e produtos que vão ao encon-
tro dessa ideia. 

O ‘Jornal da ACIAI’, tem há algum tempo, mesmo que bimestralmente, levado ao leitor maté-
rias pertinentes de colaboradores em áreas importantes para o empresariado, como advocacia e 
contabilidade. Produtos de extrema importância como o ‘Boa Vista SCPC’ também ganham arti-

gos especiais para dirimir dúvidas de quem utiliza o produto. 

Criamos o nosso próprio ‘Networking’, um encontro descontraído batizado de ‘Café com Estraté-
gia’. Nele, além de oferecermos um delicioso café da manhã, os participantes ainda podem expor 

seus produtos ou serviços, trocar informações com outros empresários e dividir experiências 
profissionais. Pensando sempre em crescer, a última novidade foi o lançamento de um programa 
de rádio, o ‘ACIAI em Foco’. Já com três meses, levamos até agora em torno de 12 empresários 
e empreendedores do comércio e da indústria para falar sobre suas experiências no mundo coor-

porativo e do empreendedorismo. 

Outra inovação é o cartão de identificação do ‘Clube de Vantagens’, em parceria com a Usecred, 
que vem para facilitar o acesso aos descontos que nossas empresas parceiras fornecem. 

O ‘SEBRAEAQUI’, com posto fixo em nossa sede é um ponto de apoio dos empreendedores, que 
orienta e ajuda a direcionar os trabalhos de inúmeras empresas. Esses são alguns exemplos.

Quero deixar o meu convite pessoal para os empresários que ainda não conhecem o trabalho da 
ACIAI. Temos muito a oferecer. E queremos acompanhar e crescer junto de vocês! 

      ACIAI DIGITAL
Acompanhe a ACIAI no ambiente digital 

WWW.ACIAIONLINE.COM.BR  
Redes Sociais.

Fb: facebook.com/IracemapolisACIAI
Instagram: @aciaiirac

WhatsApp: (19) 99925-9296

Fale com a redacao >>>  comunicacao@aciaionline.com.br

FRASE DO MÊS

“Vá sempre 
além do que é 

esperado”  

Larry Page, 
Co fundador

 do Google

Carlinhos Fedato
Presidente da ACIAI

NOVIDADE NO SITE: GUIA COMERCIAL ACIAI
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Campanha dia dos Pais e das Crianças

N
o dia 29 de ju-
lho a Associação 
Comercial deu 
o ‘pontapé’ ini-
cial  para mais 

uma campanha  junto do 
comércio local.  Trata-se 
da ‘Promoção Compras 
Premiadas’. Nos mesmos 

moldes da campanha an-
terior para o Dia das Mães 
e Dia dos Namorados, que 
aconteceu  de maio a junho, 
esta envolve o Dia dos Pais e 
o Dia das Crianças.  A cam-
panha termina apenas em  
11 de outubro. Serão  mais 
de dois meses de promoção.

 ACIAI em Foco completa 3 meses

Era um antigo sonho da As-
sociação Comercial ter um 
canal de rádio para dar voz 
aos temas pertinentes à en-
tidade. O projeto iniciou-se 
há cerca de três meses, e, 
em 3 de maio deste ano, nas-
ceu a primeira edição. O pro-

grama vai ao ar todas as sex-
tas-feiras, às 9h30 da manhã 
pela Rádio Sucesso 106,3 
FM e logo após, é liberado 
nas redes sociais da ACIAI, 
como Facebook, Instagram, 
Spotify e You Tube.  Nestes 
últimos ficam disponíveis to-

das as edições, basta digitar 
‘Aciai em Foco’ no sistema 
de busca de ambos. O pro-
grama é dividido em quatro 
blocos: introdução, progra-
mação ACIAI, produtos e 
serviços, e , como carro che-
fe, a entrevista.  Nesta, um 

empresário da cidade fala 
sobre empreendedorismo 
e trabalho. O intuito é que 
essa experiência influencie 
aqueles que pretendem abrir 
o próprio negócio. O progra-
ma é apresentado pelo jor-
nalista Renato Evangelista.

  Saiba como
 funciona

Os clientes que compra-
rem nas lojas participantes 

nesse período, irão receber 
um cupom a cada R$ 50,00 
gastos, para concorrer em 3 
sorteios:  Dia dos Pais e Dia 
das Crianças, onde poderão 
ganhar R$ 150,00 em vale-
-compras na loja onde forem 
sorteados, e o sorteio geral 
da ACIAI que vai premiar 
5 pessoas com vale-com-
pras de R$ 200,00 que po-
derá ser usado em qualquer 
uma das lojas participantes 
da promoção! No total se-
rão R$ 8.200 em prêmios. 

Lojas  participantes

Os comércios (associados da 
ACIAI) que fazem parte da 

promoção estão identifica-
dos por ‘Banners’ da campa-
nha, expostos na vitrine ou 

interior de cada loja.
A ACIAI destaca a impor-
tância dessas campanhas. 
Além de ser um incentivo ao 
comércio local, ela premia 
os clientes que consomem 
na cidade através dos vale-
-compras. Dessa forma a as-
sociação comercial ajuda a 
injetar dinheiro no comércio 
do município e a movimentar 

a nossa economia.
A diretoria da Associação, 
através do presidente Carlos 
Fedato, agradece a todos que 
de uma forma ou outra con-
tribuem e se envolvem para 
aquecermos o nosso comér-
cio. O apoio dos lojistas asso-
ciados é essencial para o su-
cesso de nossas campanhas 

em datas comemorativas. 
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Redes Sociais - 
Impactos na relação de trabalho

>ADVOCACIA

É incontroverso os benefícios gera-
dos pela tecnologia, especialmen-
te no que diz respeito à otimização 
de tempo na vida dos cidadãos. No 
entanto, as redes sociais acaba-
ram se tornando um “Big Brother”, 
onde se pode acompanhar tudo 
o que as pessoas fazem e têm.
 
Justamente por esta exposi-
ção, muitas vezes desnecessária 
ou até mesmo não consensual, 
é que se pode iniciar um pro-
blema na relação de trabalho.
 
Há casos concretos de apresenta-
ção de atestado médico justificando 
a ausência ao trabalho e, ao mesmo 
tempo, o flagrante ou selfie em uma 
festa ou viagem. Outra situação é 
aquela em que o trabalhador fala 
mal da empresa nas redes sociais.
 
Caso que repercutiu nas mídias 
foi a do funcionário da Latam que 
apareceu em um vídeo com outros 
brasileiros constrangendo mulhe-
res na Copa do Mundo da Rússia. 
Nestes casos, a Justiça do Traba-
lho tem confirmado a legalidade da 
demissão com justa causa, a qual 
está fundamentada no ato de im-
probidade ou no mau procedimento.
 
Do lado patronal, ocorre de o em-
pregador requerer o benefício da 
justiça gratuita por dificuldade fi-

nanceira, porém, ao mesmo tempo, 
publicar nas redes sociais viagens, 
refeições em restaurantes renoma-
dos, o que contradiz com a alega-
ção de ausência de condições para 
arcar com as custas do processo.
 
Podemos ainda dar como exemplo 
o abuso de cobrança de metas, com 
exposição negativa do trabalhador 
em redes sociais, fato que a Justi-
ça do Trabalho já entendeu ultra-
passar os limites do poder diretivo 
do empregador e acarretar ofensa 
à honra, à intimidade e à dignidade 
do trabalhador, situação em que en-
seja a reparação por danos morais.
 
Diante o exposto, embora as redes 
sociais possam proporcionar inú-
meros benefícios aos usuários, fato 
é que a Justiça vem utilizando es-
tas ferramentas para desmasca-
rar espertalhões e reprimir os que 
as utilizam de forma inadequada.

Fábio Henrique Pejon
Sócio da GPR 

Sociedade de Advogados

Já está vigorando a inclusão 
automática no Cadastro Positivo

A inclusão automática de consumidores e 
empresas no Cadastro Positivo já está va-
lendo desde 9 de julho. Antes, a adesão era 
voluntária e contava com aproximadamente 
os dados de seis milhões de pessoas. Ago-
ra, a expectativa é que reúna informações 
de 120 milhões de pessoas, dos quais cer-
ca de 22 milhões são de indivíduos que não 
têm acesso ao crédito porque não tem com-
provação de renda ou não são bancarizados.

O Cadastro Positivo é um serviço prestado 
por empresas especializadas e existe desde 
2011. Uma delas é a Boa Vista, que defende 
o banco de dados pelas informações de adim-
plemento. “A Boa Vista avalia que o Cadastro 
Positivo será muito benéfico para o Brasil, 
pois o mercado começará a analisar o com-
portamento creditício do consumidor não só 
por meio das informações negativas – de ina-
dimplência, especialmente –, mas também 
as informações de pagamento. O que tende 
a tornar muito mais justo e inclusivo o pro-
cesso de análise e de concessão de crédito no 
país”, diz Pablo Nemirovsky, superintenden-
te de Serviços ao Consumidor da Boa Vista.

O Cadastro Positivo pode também ajudar a 
melhorar a pontuação do score do consumidor, 
já que mostra a pontualidade no pagamento 
das contas, incluindo as de “serviços conti-
nuados”, como água, energia, telefone, etc.
As experiências do Cadastro Positivo em 
outros países, muitos deles em desenvolvi-
mento, informa Nemirovsky, comprovam a 
sua eficácia para o crescimento do mercado 
já que inclui muitas pessoas que hoje estão 
à margem do crédito por não terem históri-
co creditício ou pontuação (score) suficien-
tes. “Além disso, se comprovou que ele tem 
efeitos enormes na redução dos juros. E em 
países como a Espanha e a Austrália, a con-
cessão de crédito duplicou em um período de 
três anos, após a implantação da medida.”

Dúvidas de consumidores 
sobre Cadastro Positivo

A inclusão automática não significa que o 
consumidor ou a empresa são obrigados a 
manterem seus dados financeiros no Cadas-
tro Positivo. Se optarem por sair, deverão so-
licitar a exclusão aos gestores de bancos de 
dados a qualquer momento. Se, depois, deci-
direm voltar, é só solicitar a inclusão. Quem 
pedir para sair não poderá sofrer represá-
lias, como ter negado o acesso ao crédito.
Outra questão levantada por consumido-
res é se os seus dados constantes no Ca-
dastro Positivo serão utilizados para oferta 

de crédito via telemarketing. A Boa Vista
garante que não com base na própria lei assi-
nada em abril pela Presidência da República. 

Os dados só poderão ser acessados por em-
presas que mantiverem ou pretenderem man-
ter relação comercial ou creditícia com con-
sumidores na hora de concessão de crédito.
A pontuação de crédito (score) do consu-
midor será o único dado a ser entregue às 
empresas. Os específicos sobre pagamen-
tos somente poderão ser repassados me-
diante prévia autorização específica do ca-
dastrado. “Esta é a única alteração na nova 
lei. Na assinada em 2011, as informações 
apareciam detalhadas para os credores. 
Agora, apenas o score será apresentado, e 
os detalhes precisarão de autorização es-
pecífica do consumidor”, diz Nemirovsky

Ou seja, se o consumidor concordar, a lei 
permite que sejam inclusos e compartilha-
dos os dados de histórico de pagamento, ou 
seja, data do vencimento, data do pagamen-
to e os valores de financiamentos, crediá-
rios, contas de água, luz, telefone, fatura do 
cartão de crédito (só visualização do valor 
total, sem acesso aos gastos individuais).

O Cadastro Positivo não mostra informações 
sobre saldo em conta corrente, em poupança 
ou investimentos e em extrato bancário. Isso 
significa que ele respeita o sigilo bancário e 
não invade a privacidade de quem tem seus da-
dos ali cadastrados. Também não farão parte 
informações de salário ou de aposentadorias.

Mas um dos pontos positivos é que quem 
fornece crédito, ao ter acesso ao histórico 
de pagamento dos consumidores, terá um 
quadro de seu comportamento como bom pa-
gador já que a pontualidade nos compromis-
sos financeiros vai deixar de ser um segredo. 
“Então, concordar em ter os dados no Cadas-
tro Positivo será muito bom ao consumidor, 
que passará a ser avaliado pelo seu com-
portamento de pagamento. Sendo um bom 
pagador, terá mais acesso ao crédito e de 
forma mais rápida”, acrescenta Nemirovsky.
Outra dúvida é se quem está negativado po-
derá estar no Cadastro Positivo. O superin-
tendente de Serviços ao Consumidor da Boa 
Vista diz que sim, tendo em vista que a base 
de dados é diferente. “O Cadastro Positivo não 
registra os pagamentos em atraso. Somente 
o adimplemento, que nada mais é do que o 
pagamento em dia.” Mas saiba que uma con-
ta não paga poderá alterar o score, mesmo 
tendo Cadastro Positivo. Portanto, é impor-
tante manter a pontualidade no pagamento.
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RESENHA CONTÁBIL
Ronaldo de Gaspari 

Sócio-Proprietário
 da Controle Colsultoria - 

Contabilidade e 
Assessoria Ltda

- NOVOS SAQUES DO FGTS: 
SAQUE IMEDIATO: 

todos os colaborado-
res com contas ativas 
ou inativas podem sacar 
até R$500,00 de cada 
uma delas. No dia 05 de 
agosto a Caixa divulga-
rá o calendário de saque.
SAQUE ANIVERSÁRIO (A 
PARTIR DE  ABRIL   DE 2020): 
Haverá uma tabela pro-
gressiva com os percen-
tuais de saque permitidos 
de acordo com o saldo do 
FGTS disponível na conta.
As atuais possibilidades 
de saque para compra 
de casa própria, doenças 
graves, aposentadorias 
e outros casos previs-
tos permanecem iguais.
- SIMPLES NACIONAL –
      AUTOS DE INFRAÇÃO:  
A Receita Federal iniciou 
a emissão dos autos de in-
fração para as empresas 
que foram comunicadas 
sobre as irregularidades 

de declarações e que não 
se autorregularizaram. As 
divergências apontadas 
nas comunicações refe-
rem-se à diferença entre 
o valor das notas fiscais 
emitidas versus fatura-
mento declarado no apli-
cativo PGDAS-D. Os mes-
mos serão comunicados 
pelo Domicílio Eletrônico 
do Contribuinte, disponí-
vel no e-CAC (atendimen-
to eletrônico da Receita 
Federal). Caso o contri-
buinte se autoregularize 
antes de receber o auto 
de infração, ficará dispen-
sado da multa de ofício.
- PEQUENOS NEGÓCIOS 
SUSTENTAM GERAÇÃO DE 

EMPREGO NO PAÍS – 
Segundo análise feita pelo 
Sebrae a partir dos dados 
do Caged, em junho a ge-
ração de empregos com 
carteira assinada foram 
gerados em sua maioria 
pelos pequenos negócios.

Confira as lojas parceiras da campanha de  Dia dos Pais e Dia das Crianças

e muito mais. Ligue já!
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AÇÕES SEBRAE - Oficinas | Palestras | Cursos

Oficina Ganhe Mercado

FESTA JULINA  - ARRAIÁ  DA ACIAI
Comemorando 35 anos de vida 
em 2019, a Associação Co-
mercial promoveu  no dia 27 de 
julho,  em seu salão de festas, 
às 19h30,   o ‘Arraiá da ACIAI’,  
uma festa julina voltada para 
os associados. Além de criar 
um ótimo momento de lazer, 
confraternização e descontra-
ção,    o intuito da ACIAI  foi 
de  estreitar as relações  entre 
os empresários.  As empre-
sas associadas que se fizeram 
presentes através de seus pro-
prietários foram a Auto Viação 
Fedato, Ceseg Seguros,  Auto 
Elétrico Japão, Beladita Bou-
tique, Auto Mecânica do Bozó, 
Plastipel, Itália Confecções,  
Escritório de Contabilidade Lí-
der,  SA Assessoria, Fazanaro 

O 14 º Jantar do Empresário da 
ACIA (Associação Comercial e 
Industrial de Americana) foi um 
sucesso! Música de qualidade, 
cardápio primoroso somado ao Es-
paço Le Blanc elegantemente de-
corado. O tradicional evento reali-
zado pela Associação Comercial e 
Industrial de Americana ocorreu 
em 1º de junho. Pela primeira vez, 
o jantar teve dupla atração mu-
sical: banda Chapéu da Máfia e 

Grupo Sambô. Esse grande even-
to acontece há 14 anos graças ao 
time de patrocinadores que não 
medem esforços para apoiar esse 
encontro empresarial que já en-
trou para o calendário oficial de 
eventos de Americana. A Associa-
ção Comercial de Iracemápolis 
sempre prestigiando as entidades 
‘irmãs’ e parceiras se fez presen-
te através do presidente Carlos 
Fedato e família, o gerente Luís 
Marrafon e família e membros da 
diretoria.   A ACIAI sempre pre-
zou pelo bom relacionamento com 
outras entidades e busca sempre 
um novo aprendizado visando 
justamente aprimorar os traba-
lhos perante os seus associados. 

ACIAI prestigia 
‘jantar do empresário’

No dia 30 de julho, no auditó-
rio da ACIAI, às 18h30, acon-
teceu a oficina do Sebrae sobre 
Marketing. Sempre com o intuito 
de levar a empresários e comer-
ciantes novidades do mercado, a 
oficina tratou de como uma boa 
estratégia de marketing pode ser 
responsável por fazer com que a 
empresa ganhe muito mais mer-
cado. Alertou os participantes 
que antes de buscar conquistar 
o mercado, é preciso entender 

tudo o que está englobado nele.
Pode ser um mercado consumi-
dor, fornecedor ou mesmo con-
corrente, e a consultora do Se-
brae detalhou todos eles nesta 
Oficina. Foi discutido também 
o que é preciso para conquis-
tar cada um e as ferramentas 
que são necessárias para isso. 
A ACIAI mais uma vez agrade-
ce a todos os participantes. A 
intenção da parceria com o Se-
brae é justamente ser o apoio e 
suporte do associado, onde atra-
vés dessas ações como pales-
tras e oficinas, a entidade possa 
privilegiá-los com atualizações 
a  respeito do setor empresarial 
e comercial. O conhecimento é a 
melhor ferramenta de trabalho!

Advogados, Paulo Fernandes 
Publicidade e Propaganda e 
Instituto Qualified. Ajudaram 
na realização da festa através 
de patrocínio,  a Auto Elétrico 

Japão, Itália Confecções, Es-
cola de Artes Integradas, Dani 
Festas e Eventos, Camila De-
corações, Plastipel, Transpor-
tadora Remar e Doces Moco-

top. Em  nome  do presidente 
Carlos Fedato e da diretoria a 
ACIAI agradece a todos pela 
presença. O trabalho é sempre 
em prol do nosso associado!
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WHATSAPP É USADO POR 76% DAS 
MPES PAULISTAS PARA FALAR COM 

CLIENTES

Cada vez mais donos de micro 
e pequenas empresas (MPEs) 
paulistas têm a tecnologia como 
aliada aos negócios. Pesquisa do 
Sebrae, realizada no ano passa-
do, aponta que 76% deles usam 
o WhatsApp para se comunicar
com os clientes. O mesmo le-
vantamento aponta que 87% de 
micro e pequenas empresas têm 
acesso à internet. Além disso, 
WhatsApp e Facebook são as fer-
ramentas mais usadas por elas, 
não só para divulgar serviços, 

mas também para estreitar a re-
lação com clientes. O relatório
Webshoppers 2019, realizado 
pela EbitNilesen, mostra que, 
apesar de 2018 ter sido turbu-
lento devido às eleições, alta do 
dólar e greve dos caminhoneiros, 
o comércio eletrônico faturou R$ 
53,2 bilhões, 12% a mais do que 
em 2017, e 58 milhões de bra-
sileiros fizeram ao menos uma
compra online no ano passado.

Comitê gestor do SebraeAqui 
se reune na ACIAI

Trimestralmente o comitê ges-
tor do SebraeAqui de Iracemá-
polis reune-se para discutir o 
planejamento do posto. Por ser 
uma parceria entre Sebrae, Pre-
feitura Municipal de Iracemá-
polis e ACIAI, sempre dois re-
presentantes das entidades do 
município participam do encontro. 

No último, realizado em julho, com 
a participação do Presidente da 
ACIAI, Carlos Fedato e dos novos 
agentes que assumiram o atendi-
mento, Sueli R. Chiaranda, gesto-
ra regional do SebraeAQUI, apre-
sentou um balanço dos trabalhos 
realizados.  O SebraeAqui é um 
dos pilares da ACIAI de apoio ao 
empreendedor de Iracemápolis.

FOTO:  RENATO EVANGELISTA
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