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CERTIFICADO DIGITAL

Lorena

SERVIÇOS
Pessoa Física
è
è
è
è
è
è
è
è

*SCPC NACIONAL
SCPC INTEGRADO
REL.IMOBIL.NAC.(SEGAM)
REL.IMOBIL.EST.(SEGAM)
ACCERTO PF
CERTOCRED RESUMO
CERTOCRED COMPLETO
SCPC INTEGRADO + SCORE

Consulta Jurídica (todas as
consultas com SCORE)
REL.SIMPLIF.NAC.(SCPCE-N)
REL.SINT.ESTADUAL (PAC-E)
REL.SINT.NACIONAL(PAC-N)
SÍNTESE CADASTRAL
REL.SIMPLIF.EST.(SCPC-E)
SPJ - TP
RELATÓRIO ANALÍTICO
NAC.
è ACCERTO PJ
è CERTOCRED PJ
è
è
è
è
è
è
è

Consulta Cheque
è SCPC CHEQUE

CONVÊNIOS

SCPC Net (todas consultas com
SCORE)
è SCPC SPCNET PF
è SCPC SPCNET PJ

PATROCÍNIO SÃO JOSÉ - 40%
Desconto
COLÉGIO SÃO JOAQUIM- 15%
Desconto
PHOCUS EDUCAÇÃO CORPORATIVA
- 20% Desconto
UNISAL - até 15% Desconto
TRAUMATECK CURSOS
YÁZIGI - 30% e 20% desconto
ENGLISH CLASSES - 20% desconto
(cursos de Inglês com horário especial pro
comércio)
PLANO EMPRESARIAL UNIMED autônomo
PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO
FARMÁCIA CHAMOMILLA - 10%
desconto
PSICÓLOGOS - 30% descontos
CERTIFICADO DIGITAL ACCERTIFICA
ACCREDITO
SEBRAE/SENAC/CIESP/FIESP
ASSESSORIA JURÍDICA - Gratuita
para associados
INCUBADORA DE NEGÓCIOS - junto
com a CECOMPI
SALÃO DE FESTAS - 200 pessoas
SALAS DE TREINAMENTO - sem
custo para os associados em horário
comercial.
CAPEMISA Seguro Acidental

Equifax - (todas consultas com
score)
è CONSULTE PJ
è EMPRESARIAL COMPLETO
è SCORE EMPRESARIAL
è EMPRESARIAL GOLD
è CONSULTE PF
è PESSOAL COMPLETO
è PESSOAL GOLD
è SMALL BUSINESS
COMPLETO
è SMALL BUSINESS BÁSICO
Outras Consultas
è CERTOCAR
è SÍNTESE CADASTRAL
ONLINE
DEPARTAMENTO DE
COBRANÇA ACIAL - para
associados

Associação Comercial, Industrial,Autônomos e Liberais de Lorena
Rua Cel. José Vicente, 132 - Centro - Lorena/SP - (12) 3159-0120

www.acial.org.br

16 de Julho
Dia do
Comerciante

SORTEIOS

EDITORIAL

POR QUE
CONTRATAR
O SCPC?
Para conhecer
melhor com quem
está negociando
Aumentar a
segurança
da operação
Agilizar a
concessão
de crédito
Padronizar
processos e
reduzir a
possibilidade
de fraude
Evitar prejuízos
e expandir seus
negócios com
tranquilidade

Contrate o SCPC
3159-0120

O segundo semestre chega
com uma data especial: o Dia do
Comerciante. O exercício do comércio
pode ser considerado como uma das
mais antigas proﬁssões do mundo
praticadas pelo ser humano. O
comerciante à frente do seu
empreendimento tem um papel
fundamental no ritmo do
desenvolvimento da cidade, pois é
através dele que o comércio
proporciona à comunidade
crescimento, gera empregos, impostos
e atratividade.
E ser comerciante é ter amor
pelo que faz, estar sempre motivado e ir
além, pois o coração é seu maior
indicador de que está indo tudo bem.
Não é simplesmente abrir uma porta
num prédio de uma rua movimentada e
esperar que as pessoas entrem para
comprar. É preciso sim ter um talento,
uma expertise para sobreviver ao lado
da concorrência, escolher os seus
funcionários, os seus fornecedores e
saber-se colocar no lugar dos clientes.
Um dom que está sendo muito
desaﬁado nestes últimos anos em que o
Brasil vive uma crise muito severa, em
proporções nunca antes vistas.
Diariamente nos confrontamos com as
proporções da crise atual: o
endividamento público, a queda
drástica na atividade produtiva,
problemas ﬁscais, uma forte redução da
capacidade instalada, o desemprego
em alta, o PIB em severa contração, a
crise política, a crise de conﬁança, a
corrupção endêmica, a rigidez em
concepções ideológicas, a crise social,
a perda de grau de investimento no
Brasil, o processo de impeachment em
andamento, etc.
Infelizmente, para muitos
comerciantes o impacto da crise foi
mais forte. Acompanhamos com
preocupação cada empreendimento
que é fechado, gerando mais
desemprego e negativando a economia
local. Contudo, a simples mudança
de governo, mesmo que interino, gerou
expectativas favoráveis em relação a
desaceleração do ritmo de queda que
predominava em todos os indicadores.
Espero que a data nos traga
m o t i v o s p a r a c o m e m o r a r, n u m
semestre com Olimpíadas, Eleições

ACIAL realiza os sorteios do Dias dos Namorados...

Municipais, datas importantes como o Dia
dos Pais, o Dia das Crianças e o Natal. Que
possamos olhar para frente conﬁando e
contribuindo para que os sinais positivos se
intensiﬁquem e que a esperada retomada
venha mais rapidamente.
E para todos os comerciantes
reforço a mensagem das Associações
Comerciais: "O espírito empreendedor está
em nós e acreditamos que é em conjunto
que se alcança mais. Somando força,
podemos reverter crises, organizar ações e
explorar melhor as oportunidades.
É por isso que somos associação:
para integrar e unir e, assim, representar e
desenvolver. Nossa força vem de cada um
dos nossos associados, independente do
seu porte e setor. Ela vem do compromisso
dos nossos colaboradores e voluntários em
mais de 400 associações que cobrem nosso
Estado.
Com muita ética e transparência,
c o n s t r u í m o s , a j u d a m o s a c r e s c e r,
representamos, informamos e formamos.
Fazemos acontecer. Temos uma longa
história de realizações. Juntos, já ﬁzemos
muito para nossas cidades, e ainda vamos
fazer muito mais. Somos a Associação
Comercial, e nossa força é ser... A alma
paulista, Fonte de inspiração, voz que
representa e luta, justa, livre, que constrói o
futuro."

e do Dia das Mães...

Felicitação a todos os Comerciantes!
Sérgio Rocha
Presidente
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PROERD
Polícia Militar promove formatura de nova turma do Proerd
No dia 20 de maio,
aconteceu a formatura do PROERD
(Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à
Violência), das crianças dos 5º anos
das escolas municipais e
particulares, na quadra coberta do
Clube Comercial de Lorena.
A Polícia Militar estima que
estiveram presentes em torno de
1.400 pessoas, sendo 871
formandos.
A solenidade de formatura
contou com a presença do
comandante do 23º BPM/I Tenente
Coronel PM Hélcio da Silva Vieira,
Capitã PM Adriana, Subtenente
Márcia, os instrutores Cabo PM
Morais e Soldado PM Aquila que
trabalharam com as crianças
durante o primeiro trimestre deste
ano.
Durante o evento teve
premiações dos alunos destaques
de cada sala de aula, que realizaram
uma produção de texto com o tema
"O que aprendi com o PROERD", e
vários sorteios aos formandos, com
brindes fornecidos pelos
colaboradores desta linda formatura
como: ACIAL, YAKULT, COIMBRA
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO,
EMPRESA SAINT GOBAIN,
ABSOLUT MODAS, LOREN
RODAS, CATEDRAL FESTAS e
SUPERMERCADOS MÁXIMO.
O PROERD agradece
também aos parceiros que apoiaram
e colaboraram para que o evento
fosse um sucesso: Clube Comercial
de Lorena; Secretaria da Educação
de Lorena; Gestoras e Professoras;
Secretaria de Trânsito.

O que é o PROERD
O PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) é
um programa instituído pela Polícia Militar em todo o Estado de São Paulo e
vem sendo aplicado nas escolas públicas e particulares, visando o público das
crianças que cursam o 5º ano do Ensino Fundamental. É um programa
desenvolvido por policiais militares voluntários. Na área do 23º BPM/I o
PROERD é aplicado há dezoito anos, contabilizando 129.930 crianças entre
09 e 12 anos alcançadas com o programa.
As lições desenvolvidas pelo PROERD, contam sempre com a ativa
participação dos professores, os quais atuam como divulgadores das ideias do
programa para as demais salas de aula. As lições visam o desenvolvimento da
autoestima, controle das tensões, noções de civilidade, além de ensinar
técnicas de autocontrole e resistência às diversas formas de oferecimento das
drogas por pessoas estranhas ao convívio das crianças e adolescentes. O
sucesso do programa depende de um perfeito entrosamento entre a escola, a
família e a Polícia Militar.

Não conte com a sorte
para ganhar dinheiro
Com uma equipe qualiﬁcada, a ACIAL auxilia na recuperação de títulos
inadimplentes de forma ágil e eﬁciente, proporcionando uma recuperação
signiﬁcativa de custos operacionais.
Com um moderno sistema on-line, favorece a reabilitação automática dos clientes
do SCPC e maior rapidez de depósito dos valores resgatados.

Conheça mais este novo serviço aos Associados. Atendimento: (12) 3159-0120
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SEGURANÇA
CAMINHOS PARA UMA CIDADE SEGURA

CONTROLADORIA JURÍDICA
VOCÊ SABE O QUE É A "CONTROLADORIA JURÍDICA"?
SAIBA COMO ELA MELHORA OS SERVIÇOS DE ADVOCACIA!

Para melhorar a segurança do cidadão lorenense, o 23º Batalhão da Polícia Militar do Interior dá dicas de
medidas básicas de prevenção que reduzam ou eliminem oportunidades para ação de deliquentes.

No Carro: Onde estiver, tenha
cuidado com o seu carro. Não
existem locais totalmente seguros;
Nunca deixe documentos, talões de
cheques, objetos de valor exposto
dentro do carro; Ao sair do carro
mesmo que por alguns minutos,
levante os vidros, tranque as portas
e o porta-malas e se possível ligue o
alarme; Nunca deixe as chaves
sobressalentes dentro do carro;
Procure estacionar em locais
vigiados por pessoas de conﬁança e
se possível em locais iluminados e
visíveis; Nunca dê carona a
estranhos; Procure usar dispositivos
de segurança como: sistema de
alarme, corrente de direção, chave
geral interruptora e tranca de
direção; Ao perceber alguém lhe
seguindo insistentemente entre em
algum estabelecimento e acione a
PM pelo telefone 190; Procure não
se aproximar do seu carro e nem
entrar nele se perceber a presença
de pessoas suspeitas nas

Nos Bancos: Procure não ir ao
banco sozinho. Se possível leve
alguém para acompanhá-lo, é mais
seguro; Evite conversar com
pessoas estranhas dentro ou fora
do banco; Proteja bem o dinheiro
ou cheques na hora que for ao
banco fazer depósitos; Ao sair do
banco olhe bem para todos os
lados para ter certeza de que não
está sendo seguido.
Nunca aceite ajuda de estranhos
ao utilizar os caixas eletrônicos.

Nas Compras: Procure não ir às compras também sozinho. Se possível leve
alguém para acompanhá-lo, é mais seguro; Nunca deixe sua bolsa ou
compras em locais onde possam ser subtraídos; Preﬁra pagar suas contas
com cartão ou cheque; Assim você não precisa conduzir grandes quantias
em dinheiro; Procure não entrar em lojas muito cheias. Faça suas compras
em horários de menor movimento; Evite carregar muitos pacotes para não
ocupar as duas mãos; Nunca mostre dinheiro em lugares públicos,
especialmente em bares, restaurantes, cinemas, lojas, barracas de camelôs,
etc.; No caso de furto ou qualquer ocorrência policial, não perca tempo,
comunique imediatamente à Polícia Militar.

Aos Comerciantes: Não deixar
acumular grandes quantias nos
caixas; Em caso de alguma ação
criminosa oriente seus funcionários a
ligar imediatamente para Polícia Militar
transmitindo se possível a direção
tomada pelo infrator da lei, suas
características físicas, a vestimenta
(cor e tipo de roupa, boné etc) que o
mesmo estava utilizando, e não reagir,
pois a nossa vida é muito mais
valiosa.

No Transporte Coletivo: Dentro do
coletivo mantenha a bolsa, carteira,
pacotes ou sacolas na frente do seu
corpo; Em ônibus com poucos
passageiros, procure viajar próximo
ao motorista; Ande sempre com o
dinheiro da passagem contado ou dê
preferência aos vales transporte; Evite
ﬁcar sozinho em pontos de ônibus
isolados.

AS MELHORES VANTAGENS DE COMPRA ESTÃO NO COMÉRCIO DE LORENA

Troque a cesta básica dos seus funcionários pelo cartão.

ACCREDITO
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O serviço do advogado mudou muito na
atualidade. O volume de serviço, a diversidade dos
casos, o processo eletrônico, a utilização de rede de
dados, etc. Tudo isso exige uma organização proﬁssional
do escritório. O advogado que se preocupa com essa
organização presta um melhor serviço jurídico, sendo
que tal organização se dá através da criação de um
departamento especíﬁco dentro do escritório
denominado "controladoria jurídica", criando segurança,
agilidade e conﬁabilidade nos serviços entregues, no
controle dos prazos, nas agendas, na qualidade das
petições, etc.
A controladoria jurídica desenvolve o trabalho de
suporte técnico autossuﬁciente, capaz de gerenciar
processos e resultados da produção jurídica do escritório,
permitindo que os advogados se dediquem diretamente
ao interesse dos clientes enquanto os detalhes
operacionais e burocráticos ﬁquem por conta da equipe
de apoio, da controladoria jurídica. Realmente, ela realiza
a maior quantidade de trabalho administrativo interno e
externo possível, retirando do advogado estas atividades
burocráticas e não técnico-jurídicas, para que ele
concentre seu tempo no trabalho jurídico propriamente
dito, como produção de petições, pareceres jurídicos,
acompanhamento de audiências, atendimento aos
clientes, etc. Ou seja, o advogado ﬁca focado no que mais
interessa para o seu serviço e para o seu cliente.
O controle exercido passa, por exemplo, pela
recepção das publicações do Diário Oﬁcial, obtenção de
cópias de petições e documentos, organização de
documentos processuais ou não processuais,
lançamento de prazos e controle de seu cumprimento,
controle das questões ﬁnanceiras do escritório e do
cliente, visitas ao Fórum e a repartições públicas,
acompanhamento e monitoramento de decisões
judiciais, organização do arquivo digital e físico do
escritório, contratação de apoio externo para diligências
distantes da sua sede, etc.
A controladoria ainda centraliza a agenda de atos

processuais que
poderão ser mais
bem aproveitados em
p r o l
d o s
clientes, permitindo
que advogados
atuem internamente
e ou atendam clientes
sem prejuízo de seus
atos externos de
natureza processual,
gerando eﬁciência e
eﬁcácia. Igualmente
faz lançamentos e
controla o software
de gestão dos
processos, especializados no cadastramento de dados,
informações e documentos que precisam estar ao
alcance dos advogados a qualquer tempo, atualizados e
corretamente organizados.
A depender do tamanho do escritório a função da
controladoria jurídica poderá ser indicada a uma única
pessoa, exclusiva ou não a tal tarefa, a quem se denomina
"Controller Jurídico". Se existir uma equipe ele será o
gerente destes atos, distribuindo funções e tarefas
especíﬁcas para atingir o objetivo acima, inclusive,
utilizando proatividade, criatividade e iniciativa para
aprimorar e melhorar procedimentos internos, sempre em
busca de melhor "controle" e melhor resultado dos
processos internos de controladoria.
Atualmente, a Controladoria Jurídica é setor
indispensável a um escritório de advocacia que pretenda
se organizar em busca de qualidade, eﬁciência e
conﬁabilidade do serviço que entrega aos clientes. Seja
qual for o porte do escritório a controladoria proporciona
ao advogado maior qualidade de tempo e condições para
desenvolvimento de sua função dentro do escritório,
entregando um serviço mais adequado ao cliente.
Equipe de Controladoria Jurídica - CMO Advogados

Aplicativo ACIAL Mobile
As consultas do SCPC agora na palma das suas mãos

ò
Faça o download do
aplicativo e instale em
seu disposito

Acesse o sistema com
seu login e senha de
associado ACIAL

Escolha a consulta e
tenha as informações
na palma da mão

Disponível:
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