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NOVA DIRETORIA DA ACIP/CDL
Empossada a Diretoria do biênio 2019/2020

Na noite do dia 22 de fevereiro, aconteceu a solenidade de posse oﬁcial da nova diretoria da ACIP/CDL,
para o biênio 2019/2020. O mandato, que começou no dia 1º de janeiro de 2019, é liderado pelo
presidente Cochise Saltarelli Martins. Veja a matéria completa nas páginas 4 e 5.
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Novo tipo de consulta traz
informações mais completas do cliente

em foco
“SPC Mix Mais” é uma consulta ao SPC
que apresenta informações cadastrais e
restritivas como dívidas de contratos,
duplicatas, ﬁnanciamentos, cartões de
crédito, empréstimos, títulos protestados
em cartórios, entre outros, tudo isso com
abrangência nacional. As consultas são
válidas para pessoa física e jurídica.
Basta informar o CPF ou CNPJ no
sistema do SPC Brasil para obter o relatório.
Utiliza-se essa consulta nas negociações que
necessitam identiﬁcar todo o tipo de
restrição, seja de SPC, cheque e títulos
protestados em cartórios. Se você já
conhece a consulta SPC Mix Mais e deseja
utilizá-la, acesse o sistema SPC Brasil.
A consulta pode ser feita de forma
simples e rápida pelos endereços:

acipcdl.com.br
servicos.spc.org.br
VANTAGENS
Ÿ Informações de títulos protestados em
cartórios de todo o país;
Ÿ Segurança nas operações ﬁnanceiras;
Ÿ Análise e veriﬁcação de risco de liquidez;
Ÿ Diminuição da inadimplência;
Ÿ Agilidade na liberação do crédito.
INSUMOS OPCIONAIS DA CONSULTA
Ÿ Participação em empresas: Informações

Novo

SPC

Mix Mais

da part ic ipação como só c io o u
administrador em empresas referente ao
documento consultado;

Ÿ Telefones adicionais: Informações e

Ÿ C o n t ro l e S o c i e t á r i o : I n f o r m a a

serve como parâmetro para análise de
crédito oferecendo uma referência de
valor mensal, a ser concedido ao cliente.
Esse valor é estimado a parti r da
combinação estatística da análise de
Score com a e stimativa da Renda
Presumida.

comp osi çã o so cie t á ri a d o C NPJ
consultado;
Ÿ Ação: Informação de ação de execução

busca e apreensão de bens ou execução
ﬁscal;
Ÿ Renda Presumida: Solução que presume a

renda de uma pessoa a partir de modelos
preditivos, que consideram parâmetro
só cio d emog ráﬁ co e i nformaçõe s
cadastrais como sexo e idade;

Presidente: Cochise Saltarelli Martins
1° Vice-presidente: Antônio Carlos Martins Brandão
2° Vice-presidente: Marta Lemos de Souza Milbratz
Secretário Geral: Noêmio Gomes Fernandes
Diretor Financeiro: Afonso Mauro Pinho Ribeiro
Diretor de Patrimônio: Júlio Assis Sales
Diretor de Relações Públicas: Desidério Custódio Guimarães
Diretores Executivos: Carlos Bartolomeu, Gilmar Pinto de
Oliveira, João Lúcio Barreto Carneiro e Sérgio Marques Cordeiro

Edição/Jornalista Responsável:
Gustavo Faria
Diagramação:
Giovani S. Santos

conﬁrmação de dados telefônicos;
Ÿ Limite de Crédito Sugerido: solução que

INFORMAÇÕES
Para mais detalhes sobre este produto,
envie e-mail para acipcdlspc@gmail.com
ou ligue: (31) 3817-2492.
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Treinamento gratuito do SPC
Diversas empresas utilizaram o treinamento gratuito da ACIP/CDL
Em janeiro, ressaltamos nas nossas
divulgações a importância das consultas ao
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) para
reduzir prejuízos com inadimplência. A
ACIP/CDL oferece de forma GRATUITA
aos seus associados um treinamento sobre
as consultas ideais para cada operação.
D e p o i s d e s s a d i vu l g aç ão, on ze
empresas aproveitaram a oportunidade e
ﬁzeram o treinamento (conﬁra as fotos
abaixo). O atendimento pode ser feito até
mesmo no próprio estabelecimento. Faça
um agendamento sem custos através do

telefone (31) 3817-2492.
Vale lembrar que o treinamento
otimiza a operação do setor de análises de
crédito e cadastro, gerando mais controle e
segurança, tanto para empresa quanto para
os clientes. A ACIP/CDL realizou mais de
60 mil consultas creditícias e cadastrais em
2018. Disponibilizamos para sua empresa:
informações nacionais do SPC Brasil,
Serasa, CCF (cadastro de cheque sem
fundos do Bacen), protesto em cartórios e
diversas outras informações indispensáveis
para efetuar a análise de crédito, trazendo

maior segurança nas vendas a prazo e
mantendo sua base de dados de clientes
sempre atualizada.

A Rural Madeiras

Apache Imóveis

Drogaria do Povo

Estação Pisos e Revestimentos

Flash Pneus

G3 Construções

GGBC

Microlins

Óptica Focus

Posto Vitória

Supremo Artefatos e Pré Fabricados de Concreto

Manual de Suporte
Para facilitar ainda mais, a ACIP/CDL
criou um Manual de Suporte aos associados,
envolvendo os seguintes temas do SPC:
c ad as t ro, cré d i to e cob ran ça. E st a
fe rrame nta servi rá para orientar os
colaboradores das empresas. Os associados
interessados podem solicitar este manual
pelo e-mail: acipcdl@gmail.com .

O mais completo banco de
dados da América Latina em
informações creditícias sobre
pessoas físicas e jurídicas
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Empossada a Diretoria
do biênio 2019/2020
O vice-presidente Antônio Carlos Martins
Brandão (Tonca) e o presidente, Cochise
Saltarelli Martins

Diretores presentes na solenidade

Na noite do dia 22 de fevereiro,
aconteceu a solenidade de posse oﬁcial da
nova diretoria da ACIP/CDL, para o biênio
2019/2020. O mandato, que começou no
dia 1º de janeiro de 2019, é liderado pelo
presidente Cochise Saltarelli Martins.
Dezenas de autoridades estiveram
presentes no evento, entre eles prefeitos da
região, vereadores, secretários, presidentes
de out ras enti d ade s e i ns ti tui çõe s.
Discursaram, além de Cochise, Wagner Mol
Guimarães (prefeito de Ponte Nova),
Antônio Carlos de Souza – Pracatá
(secretário da Câmara de Ponte Nova),
Frank Sinatra (presidente da FCDL-MG),
João Octacílio Silva Neto (chefe do 20º
Departamento da Polícia Civil de Minas
Gerais), Luiz Custódio Cotta Martins
(diretor da Agência de Promoção de
Investimento e Comércio Exterior de Minas
Gerais – INDI) e Noêmio Gomes Fernandes
(ex-presidente da ACIP/CDL na gestão

2015/2018.
“Será uma gestão de continuidade.
Continuidade com o maravilhoso trabalho que
vem sendo construído ano após ano, mandato
após mandato, por todos que me antecederam.
Queremos fazer bastante coisa! Temos sim
uma limitação orçamentária, mas acima de
tudo temos uma obrigação para com a nossa
classe, nossos associados e para com a
sociedade.”, disse o novo presidente da
ACIP/CDL.
A sole nida de teve ai nd a o
descerramento da foto e entrega de uma
placa em homenagem a Noêmio, que a
partir de agora faz parte da galeria de expresidentes na sede da entidade. Houve
também a assinatura dos novos diretores,
um por um, no livro de posse. A noite foi
encerrada com apresentação musical de
Jhonny.
Conﬁra todas as fotos do evento em
facebook.com/acipcdl

O prefeito de Ponte Nova, Wagner Mol, em seu
discurso durante a solenidade

Frank Sinatra, presidente da FCDL-MG, entregou
diploma de Menção Honrosa para Cochise

O ex-presidente da ACIP/CDL, gestão
2015/2018, Noêmio Gomes Fernandes

O secretário da Câmara de Ponte Nova, vereador
Antônio Carlos de Souza (Pracatá)

João Octacílio Silva Neto, chefe do 20º
Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais

Luiz Custódio Cotta Martins é pontenovense e
diretor do INDI
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CONFIRA A DIRETORIA COMPLETA DA ACIP E DA CDL PARA O BIÊNIO 2019/2020:
DIRETORIA ACIP
Presidente:
Cochise Saltarelli Martins
1º Vice-Presidente:
Antônio Carlos Martins Brandão
2º Vice-Presidente:
Marta Lemos de Souza Milbratz
Secretário Geral:
Noêmio Gomes Fernandes
Diretor Financeiro:
Afonso Mauro P. Ribeiro
Diretor de Patrimônio:
Júlio Assis Sales
Diretor de Relações Públicas:
Desidério Custódio Guimarães
Diretores Executivos:
Carlos Bartolomeu
Gilmar Pinto de Oliveira
João Lúcio Barreto Carneiro
Sérgio Marques Cordeiro
Conselho Consultivo:
Cochise Saltarelli Martins
André Luiz Lawrence Leite
Daniel de Araújo Castro
Daniel Fontes Ramos
Darlene de Barros Raimondi
Eduardo Milbratz

Fernando Jorge Campos de Godoy
Gabriella Roldão Braz
Geraldo Bueno de Magalhães
Gilson José Xavier de Souza
João Carlos Bretas Leite
João Mattos da Silva
Maria José Ribeiro dos Santos
Maria Rita da Silva Moreira
Mário César Laender
Renato França e Souza
Renato Pereira dos Santos
Rogéria Baptisteli Fernandes
Romeu Fúrfuro de Lacerda
Conselho Fiscal Efetivo:
Domingos Sávio Caríssimo
Francisco Augusto de Castro Gomes
Lucio Flávio Barbosa Bartolomeu
Conselho Fiscal Suplente:
Adão Adilson Bombassaro
José Alberto Murad
Lauriano Carneiro Monteiro

DIRETORIA CDL
Presidente:
Cochise Saltarelli Martins
1º Vice-Presidente:
Marta Lemos de Souza Milbratz

Homenagem entregue ao ex-presidente Noêmio Gomes Fernandes

Cochise e família

A solenidade aconteceu na sede da ACIP/CDL

Natália Corcini executou ao violino o hino
nacional brasileiro

Os ex-presidentes da ACIP/CDL: Gilmar Pinto de Oliveira (1997 a 1999),
Sérgio Marques Cordeiro (2007 a 2010), Júlio Assis Sales (2011 a 2014),
Noêmio Gomes Fernandes (2015 a 2018) e o atual presidente, Cochise
Saltarelli Martins

Vice-Presidente Administrativo Financeiro:
Afonso Mauro Pinho Ribeiro
Vice-Presidente de Produtos e Serviços:
Darlene de Barros Raimondi
Vice-Presidente de Tecnologia:
Sérgio Marques Cordeiro
Vice-Presidente Comercial e de Expansão:
Gilmar Pinto de Oliveira
Vice-Presidente de Comunicação e Eventos:
Lauriano Carneiro Monteiro
Vice-Presidente de Assuntos Públicos e
Municipais:
Noêmio Gomes Fernandes
Vice-Presidente de Assuntos de Preservação
do Meio Ambiente:
Antônio Carlos Martins Brandão
Vice-Presidente de Assuntos Jurídicos:
Domingos Sávio Caríssimo
Vice-Presidente de Assuntos Econômicos:
José Alberto Murad
Conselho Fiscal Efetivo:
Adão Adilson Bombassaro
Francisco Augusto de Castro Gomes
Júlio Assis Sales
Conselho Fiscal Suplente:
André Luiz Lawrence Leite
Eduardo Milbratz
João Mattos da Silva

A solenidade foi encerrada com a apresentação
musical de Jhonny

Cochise (ao centro) e a equipe ACIP/CDL: Elaine Untaler, Laís Santos,
Giovani Silva, Regislaine Neves, Shirley Almeida e Wellington Bhering
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Corrida e Caminhada de São Sebastião
Recorde de participantes na edição 2019
A 25ª edição da Corrida de São
Sebastião foi realizada, com sucesso, no dia
3 de fevereiro. Foram 326 inscrições para a
corrida e 147 para a caminhada, totalizando
473 participantes – um recorde absoluto do
evento.
O evento contou ainda com Rua de
Lazer, Aula de Alongamento, Aula de
Zumba e ainda pipoca e algodão doce para
as crianças, o que gerou a participação de
centenas de pessoas na Praça Getúlio
Vargas, no Centro. Os competidores ainda
tiveram uma estrutura de alto nível:
cronometragem por chip, guarda-volumes,
água, lanche após a prova e medalhas de
participação para os 300 primeiros atletas
que cruzaram a linha de chegada.
Vencedores
O g rande campe ão foi G i lbe rto
Silvestre Lopes, da cidade de São Miguel do
Anta. Inscrito na equipe Marinha do Brasil,
ele completou o percurso de 5,2 km em 15
minutos e 31 segundos. Em segundo lugar
ﬁcou seu irmão gêmeo, Gilmar Silvestre
Lopes, também de São Miguel do Anta, que
correu pela equipe Cruzeiro e ﬁcou apenas
cinco segundos atrás. Completou o pódio
Glenison Gilbert / Elite Academia SJDR
(16'14”). Além de troféu e medalha, a
premiação em dinheiro foi de R$ 1.000, R$
500 e R$ 400, respectivamente.
Entre as mulheres, a vencedora foi
Larissa Marcelle, com o tempo de 19
minutos e 14 segundos. Ela correu pela
equipe Pé de Vento. Logo atrás chegaram
Josy Castro / Casa do Corredor (20'12”) e
Zildinele Silva da Luz / JC Runners
(20'42”).
A edição 2019 da corrida teve uma
novidade: uma premiação apenas para
atletas de Ponte Nova. Entre os homens,

Aula de Zumba, uma das atrações do evento

Geral Masculino

Geral Masculino - Ponte Nova

Geral Feminino

Geral Feminino - Ponte Nova

ﬁcou assim: Marcos Vinicius da Silva
(18'34”), Adriano Junio Gonçalves (18'35”)
e Hudson Ferreira Lemos (19'13”). Entre as
mulheres, o pódio ﬁcou com: Jovita da Silva
Xavier (22'34”), Luana Zimer Fernandes
(23'16”) e Bárbara Germano (24'02”). Os
prêmios em dinheiro foram de R$ 670 (1º
lugar), R$ 370 (2º lugar) e R$ 260 (3º
lugar).
A organização do evento fez ainda
homenagens especiais. A Academia Boa
Forma levou um troféu especial por

inscrever 98 pessoas na caminhada. Foram
premiados ainda os atletas mais jovens Flora
Quirino (10 anos) e Thiago Quirino (6
anos) e os mais experientes: José Idelfonso
Nogueira/Ponte Nova (78 anos) e Silvio
Antônio Lorenzatto Silva/Santa Bárbara
(66 anos, sendo 50 anos participando de
corridas).
Houve ainda a premiação em dinheiro
por equipes e por categorias (divididas por
idades). A classiﬁcação completa está em
nosso site: www.acipcdl.com.br.
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Produtos, Serviços e Soluções
Rede de Comércio Protegido: maior segurança para todos
Você sabia que a ACIP/CDL também possui parceria com a
Polícia Militar com o objetivo de fomentar uma rede de proteção
para empresários e a própria população?
Através da REDE DE COMÉRCIO PROTEGIDO, que é uma
integração entre a polícia e os empresários da cidade, o projeto
estimula a segurança baseada na solidariedade do vizinho,
proporcionando condições mais adequadas para discussão e
solução de problemas, substituindo a ausência de vigilância por
ações preventivas e proativas, coibindo a ação delituosa. A
comunicação é instantânea nos casos suspeitos. Não há nenhum
custo para as empresas que queiram participar do projeto.
Placa de identiﬁcação e grupo de WhatsApp
A placa que identiﬁca a empresa como participante da “Rede de
Comércio Protegido” custa R$ 15,00 (quinze reais). A empresa não
é obrigada a comprar a placa. Mas, caso queira, pode instalar
quantas placas quiser em seu estabelecimento. A ACIP/CDL tem
placas para pronta-entrega.
Há ainda o grupo da Rede de Comércio Protegido no

WhatsApp, com informações em tempo real. Para participar do
grupo, é preciso se cadastrar em nossa entidade. Para saber mais,
entre em contato com a ACIP/CDL pelo telefone (31) 3817-2492.

Assessoria Fiscal e Contábil gratuita para associados

Com objetivo de propor soluções práticas e eﬁcazes para seus
associados, a ACIP/CDL disponibiliza em seu portfólio de produtos
e serviços a Assessoria Fiscal e Contábil, através de parceria com a
Orsi Jr. Escritório de Contabilidade. O objetivo é contribuir com os
associados nas tomadas de decisões mais seguras e conﬁáveis, além
de proporcionar aos empresários mais informações sobre seu

posicionamento ﬁscal e contábil.
A assessoria é gratuita para todos os associados da ACIP/CDL e
é praticada por proﬁssionais altamente capacitados e com
experiência de mercado.
Para saber mais sobre este serviço, fale conosco através do
telefone (31) 3817-2492.
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Conheça os novos associados da ACIP/CDL
Nos últimos dois meses, mais 23
empresas e/ou micro empreendedores
individuais (MEI) se juntaram ao time da
ACIP/CDL! A partir de agora, elas contam
com um extenso mix de produtos e serviços
para atender as suas necessidades. Quer
saber como podemos te ajudar? Entre em
nosso site e veja o que oferecemos aos
nossos associados. E, caso tenha novas

demandas, estamos abertos para ajuda-lo!
Os novos associados são: A Casa é Sua,
Armazém Good Grão, Casa Verde Saúde a
Granel, Clínica de Ginecologia e Obstetrícia
Abreu Netto - Dr. Rômulo, Depósito de
Fumo São João, Destak 10, Destak Calçados,
Escritório de Contabilidade Tereza Cristina,
Espaço Clínico de Psicologia - Dr. Bernardo,
Jeans.Com, Karen Modas, Laboratório

Alvarenga, Larissa Santos Nutricionista,
Lucas Brito – Eletricista, Marmoraria da
Raza, Medida Certa Fitness Center, Pegadas
Calçados, Posto Senhora de Santana
(Guaraciaba), Salão Márcia Freire Baptista,
Somah Comercial (Sem Peixe), Tia Aline
Odontopediatria, Tom Brasil, Vanessa
Folheados.

Sejam todos bem-vindos!

Armazém Good Grão

Casa Verde Saúde a Granel

Clínica de Ginecologia e Obstetrícia
Abreu Netto - Dr. Rômulo

Depósito de Fumo São João

Destak 10

Destak Calçados

Escritório de Contabilidade Tereza Cristina

Espaço Clínico de Psicologia - Dr. Bernardo

Jeans.Com

Karen Modas

Laboratório Alvarenga

Larissa Santos Nutricionista

Lucas Brito - Eletricista

Medida Certa Fitness Center

Pegadas Calçados

Salão Márcia Freire

Somah Comercial

Tia Aline Odontopediatria

Tom Brasil

Vanessa Folheados

Primeira palestra de 2019 da ACIP/CDL
Na noite do dia 26/02, aconteceu a
palestra “Desenvolvendo Habilidades para
Novos Resultados”, com o consultor
Gleidson Fábio, na Sala de Treinamento da
ACIP/CDL. O evento, que foi gratuito para
associados, abordou as principais técnicas
para serem aplicadas nas empresas, a ﬁm de
produzir resultados mais eﬁcientes. Foram
abordados tópicos como elaboração de
controles ﬁnanceiros eﬁcazes, estratégias
de impacto para aumento das vendas e ainda
gerenciamento e liderança de resultados.

