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Negócios
Diretor da ACE vai à Moçambique
em missão empresarial
Wilson Giglio leva na bagagem uma carta de intenções da ACE-Guarulhos no sentido de viabilizar acordos
comerciais entre empresas dos dois países
Fotos: Victor Locks/Imprensa ACE

O diretor de capacitação
de ACE-Guarulhos, Wilson
Giglio, viaja amanhã de manhã para Moçambique em
missão empresarial representando a entidade. No
país africano, Giglio realizará encontros com entidades
empresariais, além de promover cursos na empresa
Petróleos de Moçambique
(Petromoc).
Segundo Giglio, o interesse em realizar acordos
comerciais entre o Brasil
e Moçambique surgiu em
2007 quando a ACE-Guarulhos e a Prefeitura pretendiam formar uma missão
com a participação de empresários guarulhenses.
Em Moçambique, o diretor da entidade já tem
confirmado encontros com
a Confederação das Empresas de Moçambique e
outras três entidades empresariais. “A ACE me incumbiu de levar uma carta
de intenção com objetivo
de firmarmos convênios entres as entidades dos dois
países, desta forma, viabilizaremos possíveis negócios
e encontros empresariais”,
disse Giglio.
Cursos e Palestras - Por
ser uma país jovem e carente de mão-de-obra especia-

Wilson Giglio, diretor de capacitação da ACE
lizada, a Petromoc, por meio
da chefe de divisão de Formação e Desenvolvimento,
Filomena Sengo, convidou
Wilson Giglio para ministrar
18 cursos para seus colaboradores, como também, rea-

lizar um trabalho de diagnóstico empresarial.
Estão programados cursos com os seguintes temas:
Gestão de Rede de Revenda
e de Lojas de Conveniência,
Prospecção e Fidelização de

Clientes, Técnicas Avançadas de Negociação e Vendas, Atendimento a clientes, elaboração de Plano de
Negócios, entre outros.
“É uma grande oportunidade de viabilizarmos a

abertura de negócios, integração social e capacitação
profissional”, falou.
Giglio viaja acompanhado de outros dois palestrantes, Elberto Mello e Sebastião Freitas.
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Venda de ovos
de Páscoa
vão aumentar
Diário do Comércio

Pouco mais da metade dos
consumidores brasileiros pretendem comprar ovos de Páscoa neste ano, segundo uma
pesquisa elaborada pela Ipsos
Public Affairs para a Associação
Comercial de São Paulo (ACSP).
O número médio de compras é
de três unidades por pessoa.
“Com 69% de respostas favoráveis, os jovens com idades
entre 16 e 24 anos mostraram-se os maiores consumidores de chocolate. Já entre as
pessoas com 60 anos ou mais,
apenas 31% responderam que
pretendem comprar ovos”,
diz a ACSP.
As famílias com renda acima
de R$ 1 mil registraram 67% de
respostas favoráveis às compras.
Entre as famílias com renda até
R$ 1 mil, o índice de respostas
positivas caiu para 53% dos entrevistados.
Para o presidente da ACSP,
Alencar Burti, a Páscoa é uma
das datas importantes para o comércio. Ele estima que o período seja, este ano, um reflexo do
aquecimento do varejo observado desde 2007. “Vamos torcer
para que a crise internacional
não afete o ânimo dos brasileiros”, diz Burti.
Na região Sul houve o maior
número de respostas favoráveis:
66%. Em seguida está a região
Norte/Centro-Oeste, com 59%;
e a região Sudeste, com 55%.
Com 51%, a região Nordeste foi
a que teve o menor número de
respostas positivas.

Comércio mantém expansão no mês
Vice-presidente da entidade
conhece o novo cartório de Guarulhos
Diário do Comércio

Decio Pompêo Junior e Flora Maria Borelli Gonçalves conversam sobre os serviços prestados
Desde fevereiro, Guarulhos conta com um novo cartório. Trata-se do 2° Cartório
de Registro Civil, em Cumbica. O diretor de relações
institucionais da ACE-Guarulhos, Decio Pompêo Junior,
com objetivo de estreitar o
relacionamento da entidade,
foi conhecer o novo empreendimento conduzido pela
oficial registradora Flora Maria Borelli Gonçalves.
Pompêo Junior se surpreendeu com a estrutura
do cartório, que para ele,
chegou para dar mais conforto a população. “Este
novo cartório chega num
momento importante, já

que os localizados no centro
de Guarulhos estavam ficando lotados pela demanda de
pessoas, principalmente, daqueles que moram na região
de Cumbica”, disse.
Borelli, que já faz planos
para se mudar para a cidade, salientou que o empreendimento foi um desafio
de vida. “Hoje, no Brasil,
para comandar um cartório
é preciso passar em concurso público. Fiquei na quinta posição e quando surgiu
à oportunidade de vir para
Guarulhos, abracei a idéia,
sobretudo, para esta região
que fica longe do centro”,
salientou.

O diretor da ACE aproveitou para convidar Borelli
para conhecer os serviços
prestados pela ACE-Guarulhos, em especial, a se tornar associada da entidade.
Cartório - Entre os serviços oferecidos pelo novo
empreendimento estão: casamento, registro de nascimento, certidão de óbito,
reconhecimento de firma,
autenticações, procurações
e transferência de veículos.
O 2° Cartório de Registro Civil de Guarulhos fica
na avenida Capitão Walter
Ribeiro, 391, Cumbica. Informações pelo telefone:
2303-0143.

Sobe juro de crédito pessoal
Diário do Comércio

A taxa média de juros para
o empréstimo pessoal teve
discreta alta de 0,02 ponto
percentual entre fevereiro
e março, segundo pesquisa
divulgada pelo Procon-SP. O
encargo subiu de 5,49% para

5,51% mensais. No caso do
cheque especial, foi registrada queda de 0,01 ponto, de
8,21% para 8,2%.
Na modalidade de empréstimo pessoal, a maior alta em
relação a fevereiro foi registrada no Itaú, que elevou o juro

mensal de 5,92% para 6,12%.
Entre os bancos pesquisados
pela Fundação Procon-SP, apenas o HSBC reduziu a taxa, de
4,66% para 4,64%. Já no cheque especial, o destaque foi o
Banco do Brasil, que diminuiu
o juro de 7,56% para 7,52%.

O cozinheiro João da
Silva, de 59 anos, suspirou
aliviado ao receber o comprovante de que não tem
o nome inscrito entre os
devedores no Serviço Central de Proteção ao Crédito
(SCPC). Silva ouviu falar da
campanha da Associação Comercial “Seu nome é o seu
maior patrimônio”, que até
o próximo dia 15 de abril
vai circular com uma carreta
por sete grandes regiões de
São Paulo, e resolveu procurar o serviço no Pátio do
Colégio.
A carreta itinerante faz
a consulta online do nome
do consumidor no sistema
e oferece orientações básicas sobre como sair do endividamento e conquistar o
equilíbrio do orçamento doméstico. “Tinha receio de
estar com o nome sujo, pois
estou brigando e deixei de
pagar o condomínio. Além
disso, meu nome é muito
comum; mas o nome é tudo
o que a gente tem”, disse o
cozinheiro.
Operadora de telemarketing e estudante de biomedicina, Gabriela da Silva
Magalhães, 28 anos, ao contrário de Silva, descobriu
que tinha outra dívida inscrita além da única que imaginava ter no SCPC. “Pelo
menos agora sei o que está
acontecendo. Essa informação é muito importante
para o consumidor limpar o
nome na praça”, afirmou a
estudante.
Gabriela faz parte de
uma lista de 247.480 consumidores que tiveram os nomes enviados para o SCPC
na primeira quinzena deste
mês. De acordo com um estudo, que avalia o desempenho quinzenal, do Instituto
de Economia Gastão Vidigal,
da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP), a taxa de

registros recebidos cresceu
8% na comparação entre esta
primeira quinzena de março
e igual período do ano passado.
A mesma comparação, entretanto, revela também que
o índice de registros cancelados, de nomes de consumidores excluídos da lista por
falta de pagamento, aumentou 9,5%. “Os números mostram que há uma estabilidade nos registros”, observou
o economista Emílio Alfieri,
da Associação Comercial de
São Paulo. De acordo com
Alfieri, a inadimplência está
estável desde o início do ano
passado. Um dos principais
motivos é a estabilidade na
economia, que mantém os
empregos e a capacidade de
compra dos consumidores
de São Paulo.
As consultas ao SCPC,
que medem as vendas a prazo, subiram 8,1% no período.
Já as do SCPC Cheque, que
aponta vendas à vista, cresceram 7,7%, também comparadas à primeira quinzena
de março de 2007.
Para o presidente da
ACSP, Alencar Burti, os dados demonstram que o varejo mantém o ritmo dos dois
primeiros meses do ano. “A
inadimplência está estabilizada, embora em um patamar ligeiramente superior

ao do ano anterior, devido
à forte renegociação de débitos”, disse.
Fecomércio - A Pesquisa de Endividamento
e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada
mensalmente com 1.360
consumidores da cidade de
São Paulo, divulgada pela
Federação do Comércio do
Estado de São Paulo (Fecomércio) mostra que, neste
mês, comparado com fevereiro deste ano, o número
de paulistanos endividados
permaneceu em 48%.
Comparado com março
do ano passado, o indicador chegou a 62%, queda
de 14 pontos percentuais.
A mesma pesquisa mostra
que o nível de inadimplência bateu em 35%, alta de
três pontos percentuais em
relação ao mês anterior. A
estabilidade no endividamento em março, segundo
a Fecomércio, é o reflexo
da super-oferta de crédito e
do aumento da renda, além
das altas nos indicadores de
emprego.
Segundo o estudo, os
mais endividados têm ganhos mensais de até três
salários mínimos (55%). Já
entre quem ganha de três a
dez salários, a porcentagem
é de 54%. Acima disso, o índice chega a 37%.

