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Em noite de
glamour

Jaine Cassu
é eleita Miss
Comerciária

ACIAPAR DERRUBA
O FERIADO
09 DE MAIO

Congresso da FACESP reúne as 420 entidades
comerciais do Estado em defesa da nova Lei

que protege consumidores inadimplentes.
Receita: Torta Gelada

Atenção Associados
É no dia 29/12 nosso sorteio.
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Fábio José da Rocha Soares

Antonio Luiz Gonçalves Mira

Jair Augusto Santiago

Jose Luiz Stadelmann

Raimundo Oliveira de Arruda

 Empresários de todo estado estiveram 
reunidos nesta sexta-feira (24/11) no 18º 
Congresso da Facesp (Federação das 
Associações do Estado de São Paulo) em prol 
do novo Projeto de Lei que assegura aos 
consumidores inadimplentes novas formas de 
comunicação e prazos maiores para renegocia-
ção de suas dívidas. A proposta, aprovada na 
última terça-feira (21/11) pela Assembleia 
Legislativa de São Paulo, possibilita um 
processo mais rápido e menos custoso aos 
consumidores em situação de inadimplência.
 O Projeto de Lei restabelece o direito 
do consumidor de ser informado sem maiores 
custos sobre sua situação e com possibilidade 
de renegociar as dívidas. Além disso, o prazo 
para negativação do nome dos consumidores, 
antes de 10 dias a partir da notificação, foi 
ampliado, passando para 20 dias. Desta forma, 
o consumidor ganha um tempo maior para 
organizar sua situação financeira e renegociar 
seu passivo.
 De autoria do Governador Geraldo 
Alckmin, relator do Código de Defesa do 
Consumidor, a nova lei garante aos consumido-
res que os avisos em caso de situação de 
inadimplência possam ser feitos não apenas 
por carta com Aviso de Recebimento (AR), mas 
também por meios eletrônicos e cartas simples, 
conforme ocorre em outros estados e no 
mundo.
 A fim de corroborar seu compromisso 
junto aos consumidores e ao cumprimento de 
seu principal estatuto – o Código de Defesa do 
Consumidor – a Facesp vem por meio deste 
elencar todos os benefícios a partir desta 
conquista e esclarecer que a nova proposta 
atende aos interesses dos que mais sentem a 
crise no bolso, permitindo que a partir de agora 
os endividados consigam limpar seu nome sem 
a intermediação de cartórios e de todas as suas 
custas abusivas. 
Para entender o Projeto de Lei 874/16:

• O consumidor terá um prazo duas vezes 
maior para negociação da dívida, passando 
de 10 para 20 dias

 Os débitos poderão ser renegociados sem a 
intermediação de cartórios e, portanto, sem 
nenhum custo aos consumidores

 
• O consumidor inadimplente será informado 

sem a necessidade de ter seu nome 
protestado

 
• A população terá mais oportunidade de 

parcelar e renegociar sua dívida
 
• Novos meios de comunicação com o 

consumidor, como carta simples, email, 
mensagens eletrônicas, entre outros

• O atual modelo AR (comunicação via carta 
com Aviso de Recebimento) não atinge 
cerca de 40% das pessoas

• O protesto do nome do consumidor aumenta 
sua dívida em 50% em decorrência das 
taxas cartoriais quando o valor do débito for 
baixo

• O número de protestos dobrou a partir da 
imposição do AR, em 2015

• Por 30 anos os consumidores inadimplentes 
foram informados via carta simples e ainda 
são informados assim em todo os outros 
estados do Brasil. A exigência da AR 
encareceu e burocratizou o processo.

Congresso da FACESP reúne as 420
entidades comerciais do Estado em

defesa da nova Lei que protege
consumidores inadimplentes.
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Graal Holandês - Rodovia Raposo Tavares, km 245
Fones: (14) 3713-1325 - 3713-1703
tibirica.posto@redegraal.com.br

 Na véspera de aniversário de 26 anos da Associação 

Comercial de Paranapanema, a ACIAPAR realizou o evento 

mais belo do ano. Nove  meninas comerciárias brilharam e 

fizeram da noite de 25 de novembro um sucesso absoluto.

 A funcionária da Pitutinhos Jaine Cassu foi eleita a 

Miss Comerciária de Paranapanema, a solenidade foi realiza-

da no Gringo's Holambra.

 A jovem além do título ganhou R$ 400,00 e mais um 

bolsa integral na Faculdade Sudoeste Paulista.

 Durante o evento, no qual estiveram presente mais de 

200 pessoas foram eleitas: A Primeira Princesa: Ana Carolina 

(funcionária da empresa Benseg Seguros) A segunda prince-

sa: Rebeca Aleixo (funcionária da empresa ASKA) A Miss 

Simpatia: Mariane OLiveira (funcionária da empresa Corfinp).

 PARCERIA: Durante seu discurso, Fábio José Soares 

presidente da ACIAPAR, frisou a importância com a FSP 

(Faculdade Sudoeste Paulista) “Para a realização da primeira 

miss comerciária de Paranapanema foi de suma importante a 

parceria com a FSP, pois presenteia a vencedora do concurso 

com uma bolsa integral, e espero que essa parceria dure para 

os próximos anos. 

 Fábio também elogiou todas as participantes do 

concurso de beleza, afirmando que todas são vencedoras, 

ressaltou e agradeceu todas as empresas que enviaram sua 

representante “ Quero deixar meus agradecimentos as 

empresas que permitiram e patrocinaram suas funcionárias 

no concursos que são: Orbital Paranapanema, Aska, Postos 

Graal, Corfinp, Rede Top Drogarias, Loja São José, Mercado 

Tomé, Pitutinhos Holambra e Benseg.

Jaine Cassu é eleita
Miss Comerciária

Paranapanema 2017
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ACIAPAR

PREPARO 60 MIN
RENDIMENTO 20 PORÇÕES
 
INGREDIENTES
• 12 gemas
• 500 g de manteiga sem sal
• 500 g de chantilly
• 12 colheres de sopa de açúcar
• 4 colheres de sopra de chocolate
• Nozes ou castanhas-do-pará moídas a gosto
• 500 g de bolacha champagne
• Vinho branco meio seco de boa qualidade ou vinho do porto
 

MODO DE PREPARO
1. Bata a manteiga com o açucar até formar um creme branco
2. Acrescente as gemas
3. Divida este creme em duas partes e, em uma delas acrescente o chocolate
4. Forre um pirex grande e fundo com metade das bolachas e regue com o vinho
5. Espalhe o creme amarelo e por cima o chantilly e as nozes ou castanhas moídas
6. Repita a operação, agora com o creme de chocolate, cobrindo com o chantilly e as nozes
7. Leve ao refrigerador de um dia para o outro
8. pode ser servido em qualquer ocasião especial do ano

TORTA GELADA
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Cada Cliente um Amigo
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ATENÇÃO
ASSOCIADOS

É no dia
29/12
nosso

sorteio.

Então
venha

prestigiar.
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