


Venho aqui hoje para me despedir de todos...mas não 
com um adeus, e sim com um até logo.
EncerEncerro agora um ciclo maravilhoso no qual exerci a 
função de presidente da ACIAS, e quero aproveitar 
para, acima de tudo, agradecer imensamente a todos 
que esveram junto comigo nesses dois úlmos anos. 
Foi um período muito intenso, de muitos temas fortes, 
tendo início com o estacionamento rotavo e sendo 
finalizado agora com a pandemia. 
SeiSei que em todo esse percurso muitos sofreram, uns 
mais que outros, mas também sei que muitos deram a 
volta por cima, abriram empresas e encontraram 
oportunidades antes desconhecidas.
NaNa ACIAS nhamos muitos projetos em mente, 
idealizados por nossos diretores, mas infelizmente 
muitos deles não puderam ser colocados em práca. 
Porém, essa união, não mais de ideias, mas de ajuda mútua, esteve sempre muito presente em tudo que fizemos. 
Mais uma vez agradeço aos nossos sócios, não sócios, ao Execuvo, ao Legislavo, aos nossos funcionários e aos 
nossos prestadores de serviços, à nossa assessoria jurídica, aos nossos parceiros, aos meios de comunicação da 
nossa cidade, aos demais representantes de classe, aos nossos familiares, enfim, a todos que nos acompanharam 
de alguma forma. 
AgAgradeço, de forma especial, ao meu esposo Fernando, por todo o apoio, e também a equipe de trabalho da 
minha empresa, que seguiu em frente, de forma excepcional, mesmo com minha ausência. 
Dei o meu melhor e agora desejo seguir ao lado de vocês, desempenhando outros papéis e funções, mas sempre 
juntos, e assim mais fortalecidos. 
Que essa grande família chamada “Associação Comercial” seja sempre e cada vez mais a casa de todos nós!
Grande abraço!

Palavra da Presidente









Reconhecimento e valorização dos nossos associados

AA cada edição, a Associação apresenta uma lista com os nomes 
de associados, cujos empreendimentos aniversariam no mês 
em questão. A iniciava tem o objevo de parabenizar, divulgar 
e também agradecer cada um deles, pela parceria de sempre. 
Além disso, em cada revista, a Associação também sorteia um 
desses nomes para aparecer em destaque. 
CoConforme já divulgado, a sorteada desta edição é a 
SERVNETWORK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO! 
Conheça mais sobre a empresa!

Nome fantasia da loja: 
SERVNETWORK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Desde quando está instalada em Salto: 
Desde 18/02/2015

Telefone e WhatsApp: 
(11) 99878-9618 – Rafael Volpe 
(11) 99587-0372 – Lilian (11) 99587-0372 – Lilian Rodrigues

Site: 
www.servnetwork.com.br 

Redes Sociais: 
Facebook: www.facebook.com.br/ServNetwork
Instagram: @servnetwork

PrincipaisPrincipais produtos/ serviços oferecidos: 
Implantação e gerenciamento de servidores Linus e 
Windows (documentos, firewall, backups entre 
outros); Visita técnica, manutenção de 
computadores, servidores e formatações; 
Consultoria de T.I.; Administração de redes e 
implantação de redes cabeadas e Wi-fi indoor e 
ououtdoor.

Público atendido: Indústrias, escritórios, comércios e 
residências locais e regionais.



Os demais empreendimentos associados da nossa cidade que 
aniversariam são:

A TERAPEUTA 

ANABELLE COSMETICOS 

ARETE ESTUDIO DE ARQUITETURA 

AZUL MAIS VIAGENS 

BABY MANIA 

BUGLIA IMOVEIS 

CENTER CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS 

CONSTRU LAR 

DI PRIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES 

ESCOLA SAGRADA FAMILIA 

GUEPARDO 

INFRAVERMELHO 

JORNAL PRIMEIRAFEIRA 

LIVRARIA E LIVRARIA E PAPELARIA EMANUEL

LOJA CAMPOS 

MAGHI EMPREENDIMENTOS 

MARTITERRA 

MAXILENS OTICAS 

MIL COISAS 

MORATTA IMOVEIS 

MORENA CALCADOS 

NINO MODAS 

OFICINA VIA SALTO 

PPAPELI PAPELARIA 

PORTEC 

REFRIGEL BALCOES COMERCIAIS 

SERVNETWORK TECNOLOGIA

SHOPPING DAS TINTAS 

SKINA LUZ 

SLEEP COLCHOES 

TTECNO PROJECT INDUSTRIAL LTDA. 

TELECO SPORTS CENTER 

VILA FAN DECOR 

WALTER TELESI JUNIOR 
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Formas seguras de recuperar o crédito da sua empresa

                     Desde que a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, a inadimplência, que já angia mais 
de 40% da população economicamente ava do país, cresceu ainda mais. 
             Nessa situação, cobrar uma dívida pode ser um grande desafio. Muitos empresários ficam 
preocupados em exigir o pagamento dos clientes em um período tão sensível, conscientes de que isso pode 
mudar a relação com o comprador para sempre. Por outro lado, ficar sem receber pode ser um prejuízo 
importante e até colocar em risco a sobrevivência do negócio no mercado.
                     Sendo mais importante compreender as duas formas de cadastro de inadimplência usados como 
meio de reforço a cobrança de uma dívida em atraso: Protestar e Negavar. Mas qual delas é a melhor solução? 
Afinal, o que é protestar uma dívida? O que é negavar um nome?

                Protesto: Os cartórios de protestos não são considerados cadastros de proteção ao crédito, mas 
um serviço de apontamento de dívidas. Os nomes dos consumidores que constam ali não são excluídos no prazo 
de cinco anos, conforme determinação do argo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que trata de banco de 
dados. Para o cancelamento do protesto o consumidor tem que pagar a dívida ou quesoná-la, por meio de 
ação específica. 
                                  As empresas que decidem protestar uma dívida precisam formalizar a cobrança ao consumidor. 
Funciona assim: um representante do negócio vai a um cartório para comprovar que não houve pagamento do 
produto ou serviço vendido. Então, cabe ao cartório avaliar a documentação e definir se haverá ou não o 
protesto.  Sendo a solicitação aprovada, o cartório emite uma inmação para ser entregue no endereço do 
devedor, que terá o seu nome registrado no cartório (protestado) até o pagamento da dívida ou, caso isso não 
aconteça, por dez anos.
                                    Com o pagamento regularizado junto ao credor, o consumidor deve comparecer ao cartório onde 
ocorreu o protesto, levando o tulo ou a declaração de anuência, que deve ser fornecida pelo credor. Neste caso 
o cartório é o responsável pelo envio das informações do pagamento da dívida e do comando de exclusão ao 
Serasa, o que deverá ser feito em até  5 dias úteis e após o recebimento e  exclusão deve ser feita em até 24 hs.

                          Negavar: No caso da negavação pelos Sistemas de Cadastros de Proteção ao Crédito (SCPC), a 
empresa coloca o nome do cliente em um órgão de proteção ao crédito, como a Boa Vista, Serasa, SPC. Assim, 
o consumidor inadimplente fica registrado como uma pessoa que não paga as suas contas em dia.
                  Quando isso ocorre, todos os usuários desse banco de dados (como outros comércios e instuições 
financeiras) têm acesso a essa informação e podem dificultar ou impedir o acesso desse consumidor ao crédito, 
dependendo da sua situação.
                                Antes de incluir o nome do consumidor no sistema, o órgão de proteção ao crédito contratado pela 
empresa tem o dever de mandar uma comunicação ao cliente sobre a dívida. Vale lembrar que a negavação do 
nome por determinada dívida do consumidor pode ficar       nos órgãos de proteção por até cinco anos após o 
registro.
                            Após a quitação da dívida, não poderá constar mais cadastro negavo, ficando o credor responsável 
pela exclusão do nome do devedor dos sistemas de negavação em até cinco dias úteis após o pagamento ou 
firmado acordo para pagamento. 

Espaço Jurídico





Boas Vindas!
       Acompanhe abaixo a relação dos novos associados da ACIAS, que a partir de agora, 
além de serem representados por uma entidade forte, séria e comprometida, também terão 
direito a todos os beneícios oferecidos pela mesma, como orientações proissionais, participação 
especial em campanhas periódicas, convênios exclusivos, parcerias para aquisição de produtos e 
serviços com condições diferenciadas, dentre outros.

SOL Cabellos
Rua Paquistão, 147
Jd. Planalto – Salto

Sugestão de Leitura
Livro: “Mais Esperto que o Diabo”
Autor: Napoleon Hill

Assunto: Por meio de uma entrevista exclusiva com o próprio Diabo, você vai 
descobrir: Quem é ele? Quais suas principais armas mentais? De que forma o 
Diabo inluencia a nossa vida do dia a dia? Como a sua dominação inluencia 
nossas atitudes? O que é o medo? Como nossos líderes religiosos e nossos 
professores são afetados pelo Diabo? Como buscar uma vida cheia de 
realizações, valorizando a felicidade e a liberdade? Tudo isso para ajudar você 
a descobrir o seu real potencial, desvendando as armadilhas mentais que os 
homens e as mulhehomens e as mulheres deste mundo criam para si mesmos.




