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Após mudanças nas regras,
valor pago em juros de

cartão de crédito cai 41%

Vem aí...
"Miss Comerciária

Aciapar 2017"

Programação
Aciapar Final de Ano

Palestra Eu S/A em
Tempos Modernos 

Aciapar realizou o sorteio
do Dia das Crianças
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(14) 99738-1320

gerencia@aciapar.com.br

Fique Sabendo!
Fábio José da Rocha Soares

Antonio Luiz Gonçalves Mira

Jair Augusto Santiago

Jose Luiz Stadelmann

Raimundo Oliveira de Arruda

-  SEBRAE MÓVEL estará em nosso município dia 
20/10 s 16/11 das 10:00 as 16: em Paranapanema 
em frente a Associação Comercial, E Campos de 
Holambra  dia 07/12 em frente a Associação 
Comercial

-  Estamos colaborando com a coleta do lixo 
eletrônico deixando nossos dois prédios com ponto 
de coleta dessas matérias. 

-  A ACIAPAR esta com o sistema SRC (sistema de 
cobrança) para melhor auxiliar seus associados no 

recebimento e cobrança dos seus clientes 
inadimplentes.

-  Informamos aos associados que estamos incluídos 
o nome dos devedores novamente, duvidas entre 
em contato com nossa equipe que passamos 
explicar qual o procedimento.

-  Encerramos a edição de nosso informativo todo dia 
18 de cada mês, matéria fotos ou sugestão enviar 
até esta data.

 Passados seis meses das mudanças nas 
regras do rotativo do cartão de crédito e com sucessivas 
quedas na taxa básica de juros, a Selic, o brasileiro que 
precisou recorrer a esse instrumento não chegou a pagar 
metade do que desembolsava em juros antes da 
mudança.
 Levantamento feito pelo aplicativo de controle 
financeiro GuiaBolso mostra que com as novas regras o 
peso dos juros ficou 41% menor do que era antes. Entre 
abril e setembro deste ano (com as mudanças no cartão), 
o valor pago em juros pelos 524 mil usuários da 
plataforma foi de R$ 30,38 por mês. Se olhar para o 
período imediatamente anterior às mudanças, entre 
outubro de 2016 e março de 2017, os consumidores 
gastaram R$ 51,67 em juros em média. 
 O rotativo é acionado quando o cliente paga 
qualquer valor entre o mínimo da fatura e o total. Em 
março, o Conselho Monetário Nacional (CMN) 
determinou um limite de uso do rotativo: 30 dias. Passado 
o período, haverá uma migração automática para o 
parcelado do cartão, que também tem um juro alto, 
embora menor do que o do rotativo, de 397,4% ao ano, 
segundo o Banco Central. O rotativo continua a mais cara 
linha de crédito. 
 A Selic, taxa básica de juros da economia e 
referência tanto para investimentos, sobretudo em renda 
fixa, como para os juros do crédito, caiu 4,75 pontos 
porcentuais de janeiro a setembro deste ano. Essa queda 
poder ia ter  a judado os juros a caírem mais, 
principalmente após as mudanças, explica Mauricio 
Godoi, especialista em crédito e professor da Saint Paul 
Escola de Negócios.
 Na prática, se a Selic saiu dos 14,25% vistos no 
ano passado e pode chegar a 7% no fim do ano, o custo do 
dinheiro entre os bancos caiu a metade, mas a mesma 
proporção não foi repassada para os clientes. "Os juros 
dos investimentos vão caindo consideravelmente mas os 
juros do cartão não acompanham", critica Godoi. 
 Ele explica que o descompasso ocorre 

principalmente por causa do risco de inadimplência, que 
na modalidade está em 39,2%, de acordo com o Banco 
Central. Por isso, mesmo com as novas regras do cartão 
de crédito, as condições para quem recorre a esse tipo de 
dívida continuam difíceis. 
 O valor mensal pago no parcelado do cartão, 
modalidade para onde vai consumidor que fica por mais 
de 30 dias no rotativo, aumentou 3%, segundo o estudo 
do GuiaBolso. 
 Antes das novas regras, os usuários gastavam, 
em média, R$ 388,42 mensais para pagar as dívidas do 
cartão de crédito. Com as mudanças, esse valor subiu 
para R$ 400,02. "Se tiver com o nome limpo, é melhor 
recorrer ao crédito consignado ou ao crédito pessoal, que 
é ainda mais barato", aconselha Godoi. 
 Migração. O gerente de Inteligência de 
Negócios, Thiago Meira Kaippert seguiu o recomendado 
pelo especialista. Em maio, quando voltou da lua de mel, 
ele tinha na mesma fatura as parcelas do casamento 
ocorrido em setembro do ano passado, os gastos da 
viagem e o investimento em uma pós graduação. Para 
não cair na ciranda dos juros do rotativo e do parcelado, 
Kaippert resolveu partir logo para uma dívida mais barata, 
e contratou um empréstimo pessoal. 
 Ao comparar taxas, ele e o marido, Leonardo 
Kaippert, chegaram a encontrar um diferença de 50% 
entre as taxas oferecidas no mercado e a que eles 
contrataram na plataforma de crédito online Just. 
 Passado o sufoco, ele ensina: "O maior 
problema foi parcelar a perder de vista. Melhor tentar 
pagar em menos vezes para as contas não caírem no 
cartão todas de uma vez. Sorte que corremos do rotativo 
de do parcelado", diz.
 Bruno Poljkan, diretor da startup de crédito 
Just, aconselha a contratar um empréstimo que não 
comprometa mais do que 20% da sua renda. Ele conta 
que mesmo com as novas regras, os empréstimos feitos 
para quitar dívidas mais caras representam 70% dos 
contratos. 

Após mudanças nas regras, valor pago
em juros de cartão de crédito cai 41%

 Para analistas, alteração feita há seis meses na regulamentação deveria ter trazido queda maior nas taxas
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Somente poderá concorrer meninas entre 
17 a 30 anos e que trabalhe nas empresas 
associadas a Associação Comercial.

- 1º lugar:
 Miss Comerciária ACIAPAR 2017, 

Premiação R$ 400,00 em vale compras 
+ 01 bolsa Integral FSP a ser escolhido 

e n t r e   o s  c u r s o s  d e  D i r e i t o , 
Admin i s t ração ,  Con tab i l i dade , 
Pedagogia, Educação Física e Serviço 
Social; 

- 2º lugar:
 1ª Princesa ACIAPAR 2017; Premiação 

R$ 200,00 em vale compras, +Mimos;

- 3º lugar:
 2ª Princesa ACIAPAR 2017; Premiação 

R$ 200,00 em vale compras, + Mimos

- 4° lugar:
 M iss  S impat ia  ACIAPAR 2017; 

Premiação R$ 200,00 em vale compras

VEM AÍ... "MISS COMERCIÁRIA
ACIAPAR 2017"

A ACIAPAR no mês de novembro irá realizar o primeiro desfile
e baile da "MISS COMERCIÁRIA ACIAPAR 2017".

Paranapanema
Miss 

Comerciária
Baile da Escolha

Bianca Costa
& Fabiano

BAILE COM

25/1125/1125/1125/11
A par�r das 21:30  A par�r das 21:30  A par�r das 21:30  
Local : Gringo's HolambraLocal : Gringo's HolambraLocal : Gringo's Holambra

PARANAPANEMA

RealizaçãoPatrocínio



ACIAPAR
Edição Mensal nº 56 - Outubro 2017

Graal Holandês - Rodovia Raposo Tavares, km 245
Fones: (14) 3713-1325 - 3713-1703
tibirica.posto@redegraal.com.br

 No último dia 24/10 a Aciapar 
realizou a palestra EU S/A EM TEMPOS 
MODERNOS  foi um sucesso de público 
com a participação de mais de 30 empre-
sas que nos enviaram um total de 105 
pessoas para prestigiar o evento, não 
poderíamos deixar de agradecer o nosso 
grande palestrante Carlos Ribeiro que foi  
o início de uma grande parceria para 

compartilhar um pouco mais de seu 
conhecimento conosco , e principalmen-
te o grande aprendizado dessa palestra 
foi que a mudança, evolução e cresci-
mento depende de nós mesmos.
 O presidente da ACIAPAR o Sr. 
Fábio enfatiza  “Muito importante nós 
como associação trazer pessoas (pales-
trantes) que compartilhe com o nossa 

cidade um pouco de seu conhecimento, 
fico muito feliz com a cooperação de 
nosso associados, pois, conseguimos 
envolver mais de 30 empresas num total 
de 105 pessoas , isso  mostra o quanto 
nossa classe de empresário está em 
busca constante de aperfeiçoamento 
para melhorar não só sua empresa como 
nossa cidade.

PALESTRA EU S/A EM
TEMPOS MODERNOS 
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 Aciapar realizou no último dia 14, o 
sorteio do Dia das Crianças, novamente foi um 
sucesso de participação e parabéns aos 
ganhadores e as empresas participantes.

Aciapar realizou o sorteio
do Dia das Crianças

Promoção Aciapar 26 Anos
"Dia das Crianças"
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ACIAPAR

Ingredientes
- 1 envelope de fermento seco (10g)
- 400ml de leite morno (1 2/3 xícara de chá)
- 100g de margarina (1 xícara de chá)
- 2 ovos
- 2 colheres (sopa cheia) de açúcar (20g)
- 1 colher (sopa rasa) de sal
- Cerca de 830g de farinha de trigo (5 xícaras + ¼ de xícara de chá)
- 14 fatias de presunto
- 28 fatias de muçarela
- 2 ovos batidos

Modo de Preparo
1 -  Em uma tigela coloque 1 envelope de fermento seco, 400ml de leite morno e misture até dissolver o fermento. Adicione 100g de margarina, 2 

ovos, 2 colheres (sopa cheia) de açúcar, 1 colher (sopa rasa) de sal e misture bem. Acrescente, aos poucos, cerca de 830g de farinha de trigo 
e misture até formar uma massa lisa, homogênea e que não grude nas mãos. Deixe descansar por 30 minutos.

2 -  Divida a massa em 2 partes. Com um rolo abra uma parte da massa formando um retângulo bem grande (cerca de 100cm X 16cm). No centro 
do retângulo coloque metade das fatias de presunto (7), uma ao lado da outra, depois coloque sobre as fatias de presunto 7 fatias de queijo e 
mais 7 fatias de queijo enroladas (sobre cada fatia de muçarela).

3 -  Pincele na borda 1 ovo batido e enrole a massa no sentido do comprimento até enrolar toda a massa. DICA: deixe a o final da borda para baixo. 
Com uma faca corte a massa em pedaços (cerca de 11cm) deixando cada pedaço com o presunto e o queijo. Coloque em uma assadeira 
polvilhada com farinha de trigo, pincele 1 ovo batido e deixe dobrar de tamanho (cerca de 40 minutos). Repita o mesmo procedimento com a 
outra metade de massa.

4 -  Leve para assar em forno alto preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar sobre uma grade. 
Sirva em seguida.

 Rendimento: 14 joelhos

Receita
do Joelho
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 A ACIAPAR visando aquecer a venda de seus associados e promover ainda mais nosso comércio traz uma serie de ações 
para esse final de ano, entre eles o destaque e a volta do nosso jantar de confraternização, e também o primeiro baile da rainha do 
comercio.

PROGRAMAÇÃO ACIAPAR FINAL DE ANO

Palestra  Atender melhor e vender mais

 

09 de novembro

 

19:30 as 
21:30

 

Salão da Apae Gratuito

Baile da Escolha da mis Comerciaria

 

25 de novembro

 

21:30 as 
03:00

 

Gringos

 

R$ 25,00

Na Medida Gestão Financeira

 

29,30 nov,4,5 e 6 
dez

 

19:00 as 
23:00

 

Escola 
Holambra R$ 260,00

Semana dos Preços Baixos 01 a 09 de dezembro comercio a negociar

Jantar da ACIAPAR 16 de dezembro 19:00 as 2:00 Gringos a definir

Sorteio Final de ano 29 de dezembro 19:00 praça matriz Gratuito



materiais para construção
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