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VOCÊ SABIA?

V o c ê  s a b i a  q u e  t o d o  c l i e n t e 

inadimplente que sua empresa registra no 

SPC, através da ACIP/CDL Ponte Nova, 

recebe um comunicado por escrito? Esse 

processo atende ao artigo 43, § 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, trazendo 

segurança jurídica para sua empresa e 

também maior possibilidade de recuperação 

d o s  d éb i t o s ,  po i s  a  i n f o rma ç ã o  d a 

inadimplência é exposta nacionalmente no 

SPC Brasil e também no SERASA.

A partir do início deste mês, quando sua 

empresa registrar um inadimplente mas a 

notificação for devolvida pelo correio, estas 

serão automaticamente direcionadas à 

empresa, permitindo assim um melhor 

controle. As notificações devolvidas deverão 

ser arquivadas por 5 (cinco) anos.

Cliente inadimplente recebe comunicado 
de registro no SPC por escrito

SPC em Foco: Como 
elaborar um Plano 
de Cadastro, Crédito 
e Cobrança

As micro e pequenas empresas estão inseridas num cenário de concorrência 

acirrada e envolvidas, permanentemente, no esforço de conquistar e fidelizar 

clientes. Nesse contexto, facilitar o fechamento de vendas por meio de concessão 

de crédito tem sido uma estratégia cada vez mais utilizada pelas empresas, para 

manter uma carteira de clientes fieis e alavancar suas receitas.

O grande desafio é conseguir oferecer crédito sem comprometer a situação 

financeira da empresa. Tudo isso tem como finalidade aumentar o faturamento, 

estreitar o relacionamento com os clientes e melhorar a saúde financeira das 

empresas.

Pensando nisso, o SEBRAE criou um manual gratuito para que os 

empresários possam conceder crédito com mais segurança e menos 

inadimplência. Voltado para microempreendedores Individuais, microempresas, 

empresas de pequeno porte e produtores rurais, ele contribui não só para a 

implantação nas empresas de um cadastro consistente de clientes, como também 

para a adoção de critérios e parâmetros necessários para a concessão de crédito, 

que resultarão num sistema organizado de cobrança. 

Baixe o manual de forma gratuita pelo site da ACIP/CDL.



Vamos juntos ajudar o Hospital 
Nossa Senhora das Dores

A ACIP/CDL está apoiando a campanha 

para ajudar o Hospital Nossa Senhora das 

Dores (HNSD). Lançada em 16 de agosto, 

seu objetivo é arrecadar recursos para a 

manutenção do hospital. O slogan da 

campanha é: “O hospital está por um fio, mas 

há esperança”.

Os empresários Carlos Bartolomeu 

(Bartofil) e João Lúcio Carneiro (Laticínios 

Porto Alegre) doaram um carro e uma moto 

para a realização de uma rifa. São 100 mil 

bilhetes, ao custo de R$ 30,00 cada, 

estimando uma arrecadação de R$ 3 

milhões para serem distribuídos para as 

necessidades emergenciais do HNSD. O 

sorteio acontecerá no dia 24/11/2018, pela 

Loteria Federal.

A ACIP/CDL está vendendo as rifas. Os 

interessados podem adquirir em nossa sede 

ou até mesmo pedir a visita de um 

representante de nossa equipe à sua 

empresa. Basta ligar para o telefone 3817-

2492. Vamos ajudar!
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“Saideira” do BBC 2018 recebe 
mais de 3 mil pessoas

Noêmio Gomes Fernandes (presidente da ACIP/CDL) e Afonso Mauro Pinho Ribeiro (presidente do 

Sindcomércio Ponte Nova), com os vencedores do Festival: Rafael Carvalho (Sabor de Roma - 1º lugar), 

Rafael Salgado (Espaço Caffé - 2º lugar) e Daniel Conegundes (Japa Sombrero - 3º lugar)

Todos os representantes dos estabelecimentos participantes receberam uma homenagem da ACIP/CDL

Sandra de Sá apresentou seu novo show “Baculejo da de Sá”

Igor Dias e Banda, apresentando o projeto Globo de Ouro

No dia 25 de agosto, a ACIP/CDL 

realizou, com sucesso, a “Saideira” – evento 

de encerramento do festival gastronômico e 

cultural Bar, Boteco & Cia 2018. A festa 

aconteceu no Parque de Exposições de Ponte 

Nova e recebeu mais de 3 mil pessoas.

Em parceria com o projeto “Minas ao 

Luar”, do Sesc MG, apresentaram-se no 

palco o Projeto Globo de Ouro com Igor Dias 

& Banda, com um show muito animado que 

levantou o público. Houve também o grande 

show com Sandra de Sá. Além das suas 

músicas de sucesso, a cantora apresentou 

novas canções, que fazem parte do seu novo 

show “Baculejo da de Sá”.

Outra atração da “Saideira” foi a oferta 

dos pratos do festival, servido por todos os 

bares e restaurantes participantes.

Após os discursos de Noêmio Gomes 

Fernandes (presidente da ACIP/CDL) e 

A f o n s o  M a u r o  P i n h o  R i b e i r o / T i m 

(presidente do Sindcomércio Ponte Nova), 

aconteceu a divulgação dos vencedores da 

13ª edição do festival. 

Os bares, botecos e restaurantes foram 

avaliados pelos consumidores e por uma 

equipe de jurados nos seguintes quesitos: 

prato, apresentação do prato, atendimento e 

higiene.

Em 3º lugar ficou o Japa Sombrero, que 

participou desta edição com o prato "Desejos 

do Japa", em 2º lugar ficou o Espaço Caffé, 

com o prato "Nhoc Nhoc" e em 1º lugar ficou 

a Cantina Sabor de Roma, com o prato 

"Frittella Mineira", participando pela 

primeira vez do festival.

A l é m  d a  p r e m i a ç ã o ,  t o d o s  o s 

estabelecimentos participantes receberam 

uma homenagem pela participação: Espaço 

Caffé, Hakuna Batata, Japa Nobre, Japa 

Sombrero, Ponte Nova Grill, Sabor de Roma, 

Tio Patinhas, Villa Monteiro e Zero Grau.

A “Saideira” teve ainda o sorteio de um 

pacote aéreo, com acompanhante, de 7 dias, 

para Porto Seguro/BA, em uma parceria com 

a CVC Turismo. Concorreram ao prêmio 

todas as pessoas que votaram em algum 

prato durante o festival. O grande vencedor 

foi Pedro Lomes, da cidade de Viçosa.

Saiba mais sobre o festival no site 

www.barbotecoecia e veja todas as fotos da 

“Saideira” e do “Prato do Dia” na fanpage do 

festival facebook.com/barbotecoecia.

A ACIP/CDL agradece a todos os 

participantes, parceiros e apoiadores do 

Festival, além do público que prestigiou esta 

grande festa.
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Sabor de Roma Espaço CafféSabor de Roma

Espaço Caffé Japa Nobre Japa Nobre

Villa Monteiro Villa Monteiro Japa Sombrero

Japa Sombrero Hakuna Batata Hakuna Batata

Ponte Nova Grill Ponte Nova Grill Tio Patinhas

Tio Patinhas Zero Grau Zero Grau
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Confira os ganhadores do terceiro 
sorteio da Super Data Premiada 2018

No dia 18 de agosto, na Praça de 

Palmeiras, a ACIP/CDL realizou o terceiro 

s o r t e i o  d a  c a m p a n h a  S u p e r  D a t a 

Premiada. Desta vez, a data foi o Dia dos 

Pais. Confira abaixo os ganhadores. A 

manhã houve também sorteio de brindes 

de empresa s parce ira s pa ra qu em 

prestigiou o sorteio.

O quarto e último sorteio acontecerá 

no dia 20 de outubro, logo após o Dia das 

Crianças. Serão quatro prêmios: uma TV de 

32 polegadas, um notebook, uma bicicleta e 

um tablet, além da premiação de R$ 

100,00 para os vendedores dos cupons 

sorteados.

Vale lembrar ainda que, nesta data, 

haverá ainda o sorteio extra de uma moto 

Honda 0km.
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ARRUDA CALÇADOS
Noêmio Fernandes (presidente da ACIP/CDL), 
Isabela Cristina Freitas (ganhadora) e Lidiana 

Simão (vendedora premiada)

Diversas pessoas participaram do sorteio de 
brindes de empresas parceiras e  

acompanharam de perto o sorteio dos 
cupons do Dia dos Pais

BRANCO MAT. DE CONSTRUÇÃO
Gustavo Gonçalves, Maria Vicencia de Souza 

Soares (ganhadora), Karla Gonçalves e 
Noêmio Fernandes

GALVÃO CALÇADOS E ESPORTES
Noêmio Fernandes, Luiz Gustavo de Oliveira 

Barbosa (ganhador) e  Wanderson Viana 
(vendedor premiado)

PONTENET
João Mattos, Tatiane Soares (vendedora 
premiada), Rosalina Marques de Freitas 

(ganhadora) e Noêmio Fernandes

SUPERMERCADO LEVE +
Noêmio Fernandes, Valdirene Sousa 

(vendedora premiada), Alessandra Gonçalves 
(ganhadora) e José Geraldo
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Agosto registra mais uma queda 
na cesta básica de Ponte Nova

A cesta básica de alimentos teve queda pelo 

segundo mês consecutivo em agosto. O valor da 

cesta foi de R$ 267,03, reduzindo 5,9% em relação 

ao mês anterior, que havia fechado em R$ 283,78 

em julho.

Os produtos que tiveram maiores quedas em 

seus preços foram o feijão (-26,8%) o pão francês (-

14,5%) e o leite (-12,7%). Os que tiveram maiores 

altas foram o tomate (5,5%) e a farinha de trigo 

(5,5%).

A cesta básica de alimentos é calculada todos 

os meses em Ponte Nova desde novembro de 2017 e 

segue as normas do Dieese, que é o departamento 

responsável pela pesquisa da cesta básica 

nacional.  A cesta é composta por 13 alimentos: 

açúcar, arroz, banana, batata, café, carne, farinha 

de trigo, feijão, leite, margarina, óleo de soja, pão 

francês e tomate. O cálculo da cesta em Ponte Nova 

é feito pela Faculdade Dinâmica e tem apoio da 

ACIP/CDL.

Empresas recebem consultoria 
individual gratuita na ACIP/CDL

Em mais uma opção de capacitação para 

seus associados, a ACIP/CDL realizou no dia 

13 de agosto uma consultoria individual 

gratuita, especializada em gestão, com 

empresas que se disponibilizaram para 

aprimorar seus negócios.

Por ser um treinamento individual, os 

empresários puderam detalhar etapas de 

seus empreendimentos, visando sempre 

a otimização. A consultoria ficou a cargo 

d o  c o n s u l t o r  e m p r e s a r i a l  T ú l i o 

Cavalcanti. “Foi muito produtivo. Em 

pouco tempo de encontro, conseguimos 

alcançar bons resultados. Foi uma 

oportunidade gratuita e muito válida para 

o s em pres ár io s qu e pa r t ic ipa ra m”, 

destacou o consultor. 

Aproveitaram a oportunidade as 

seguintes empresas: Beleza Essencial, 

Celular & Cia, GGBC, Noiva Bela e Pontilhão 

Madeiras.
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Custo mês 

anterior

Variação 

mensal 

Produtos Quant. Preço médio (R$) % (R$) (%)

Açúcar cristal (kg) 3,00 1,61 4,83 1,81 5,04 -4,17

Arroz empacotado (tipo 2) (kg) 3,00 2,70 8,10 3,03 8,16 -0,74

Banana (kg) 7,50 2,54 19,05 7,13 19,65 -3,05

Batata Inglesa (kg) 6,00 1,66 9,96 3,73 10,50 -5,14

Café em pó (kg) 0,60 17,46 10,48 3,92 10,91 -3,98

Carne bovina (segunda) (kg) 6,00 15,13 90,78 34,00 89,46 1,48

Farinha de trigo (kg) 1,50 3,04 4,56 1,71 4,32 5,56

Feijão (vermelho) (kg) 4,50 3,16 14,22 5,33 19,44 -26,85

Leite pasteurizado (tipo c) (l) 7,50 3,09 23,18 8,68 26,55 -12,71

Margarina (com sal) (kg) 0,75 8,69 6,52 2,44 7,23 -9,85

Óleo de soja (l) 0,75 3,12 2,34 0,88 2,42 -3,31

Pão francês (kg) 6,00 8,18 49,08 18,38 57,42 -14,52

Tomate (kg) 9,00 2,66 23,94 8,97 22,68 5,56

Custo da cesta básica 267,03 100,00 283,78 -5,90

61,58

27,99

686,97R$      

954,00R$      

Porcentagem da renda gasta para adquirir os produtos da cesta básica

Renda que resta para atender demais despesas (moradia, saúde e higiene)

Salário Mínimo

Composição e custo da cesta básica de alimentação - Agosto/2018

Custo

Nº de horas trabalhadas para adquirir os produtos da cesta básica
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ACONTECEU
Fim do treinamento

sobre estratégias para 
aumento das vendas

Realizada a palestra 
sobre dívidas e gestão 

financeira das empresas

Terminou no dia 19 de julho o curso “Oito Estratégias 

práticas para aumentar as vendas da sua empresa”. O 

treinamento aconteceu de 16 a 19 de julho, na Sala de 

Treinamento da ACIP/CDL, e teve capacidade máxima. Quem 

ministrou a capacitação foi Pedro Victor Rodrigues, que é 

especialista em Coaching de Desenvolvimento Pessoal e 

Realização Profissional, além de palestrante de Inteligência 

Emocional.

N o  d i a  2 3  d e  j u l h o ,  a 

A C I P / C D L  e  o  S E B R A E 

realizaram a palestra “Dívida 

Boa/Ruim: Como isso influencia 

o seu negócio”. A palestrante 

Maria Nilda Viana abordou, entre 

outros assuntos, a importância da 

gestão financeira no dia a dia da 

empresa para manter o equilíbrio 

entre os ganhos e os gastos.

Plateia lotada na palestra de Leandro Quintão
Em mais um evento de capacitação, 

aconteceu no dia 7 de agosto, no auditório 

da Fupac Ponte Nova, a palestra “Máquina 

de Vendas”, com Leandro Quintão. A 

realização foi da ACIP/CDL, Federaminas 

e Sebrae, dentro do programa Associa-

Minas, com o patrocínio da Apache 

I m ó v e i s ,  C a r b o n a r a  R e s t a u r a n t e , 

Drogaria Indiana, Fupac Ponte Nova e 

Sicoob União.

C ent ena s de p es s o as l o ta ra m o 

auditório para aprender um pouco mais 

sobre vendas, além de assuntos como o 

atual mercado e as tecnologias que podem 

ser usadas em favor das empresas. Com 

bastante conhecimento teórico e vasta 

experiência como instrutor e consultor de 

renomadas empresas, Leandro Quintão foi 

muito bem elogiado pelos participantes.

Próxima ação

Devido ao sucesso da palestra e 

dando continuidade ao processo de 

capacitação, a ACIP/CDL irá realizar no 

mês de setembro o curso “A Fórmula da 

Máquina de Vendas” , com Leandro 

Quintão, que acontecerá nos dias 17 e 18 de 

setembro.

Vem aí o Mérito 
Empresarial 2018

No dia 29 de setembro, a ACIP/CDL realizará mais um edição do 

Mérito Empresarial. O tradicional evento tem o objetivo de homenagear 

empresas que fazem aniversários significativos, além de homenagens 

especiais indicadas pela diretoria e a escolha do Empresário do Ano de 

2018. O baile de gala tem ainda buffet liberado e show musical. Ligue para a 

ACIP/CDL e reserve seu lugar!
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