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ECONOMIA/GERAL

Total recuperado entre 
fevereiro e julho deste 
ano foi R$ 150 mil a 
mais do que em 2016

Realizado durante seis 
meses, o mutirão do 
Serviço de Proteção 

ao Crédito (SPC) de Bau-
ru elevou em 40% o valor 
renegociado de dívidas no 
comércio. Segundo levan-
tamento da Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL) de 
Bauru, a qual o SPC está 
vinculado, com a ação, fo-
ram recuperados aproxima-
damente R$ 540 mil.

TISA MORAES

Elion Pontechelle Júnior, consultor jurídico da CDL, revela que haverá novo mutirão em breve

Malavolta Jr.

SPC realiza mutirão 
e aumenta o valor de 
dívidas pagas em 40%

A campanha foi reali-
zada entre fevereiro e julho 
deste ano, resultando na re-
negociação de R$ 150 mil a 
mais em comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado, quando houve campa-
nha neste sentido. “Foi uma 
iniciativa desenvolvida pela 
CDL, já que o comerciante, 
sozinho, tem mais dificulda-
de para conduzir este tipo de 
tratativa”, pontua Elion Pon-
techelle Júnior, consultor ju-
rídico da entidade.

Ele explica que o muti-
rão foi realizado pela própria 
equipe que faz as cobranças 
pelo SPC de Bauru. Por tele-
fonema ou correspondência, 
os consumidores inadim-
plentes foram procurados ao 

longo de seis meses para ne-
gociar acordos de pagamen-
to, com facilidades de parce-
lamento e redução de juros.

“Quanto mais antiga a dí-
vida, mais desconto foi dado. 
Em alguns casos, o acordo 
chegou a um valor menor do 
que a dívida original”, co-
menta. Com a renegociação, 
segundo o consultor, o nome 
do consumidor é retirado do 
cadastro de restrição de cré-
dito a partir do pagamento 
da primeira parcela.

VANTAGEM
Esta é também uma van-

tagem apontada pelo econo-
mista Reinaldo Cafeo, que 
vê na realização de campa-
nhas desta natureza uma ma-

Bauru Shopping participa da 
megaliquidação Agosto Black

Entre os dias 24 e 27 deste 
mês, o Bauru Shopping 
recebe a campanha iné-

dita Agosto Black Brasil. Or-
ganizada pela AD Shopping, 
administradora do empreen-
dimento, a promoção contem-
pla cerca de 4 mil lojas, que 
promoverão uma megaliqui-
dação com descontos de até 
70% em todos os seus produ-
tos. São mais de 20 shopping 
centers participantes, loca-
lizados nos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Pará.

“Nosso objetivo é promo-

Campanha traz 
descontos de até 70% 
nos produtos das lojas 
do empreendimento

ver oportunidades de com-
pra em diversos segmentos, 
e esperamos um aumento de 
aproximadamente 30% no 
fluxo de consumidores nes-
ses quatro dias de promoção. 
Com isso, nossa expectativa 
é gerar um incremento signi-
ficativo nas vendas dos nos-
sos lojistas. A ideia é que a 
campanha se consolide e faça 
parte do calendário anual da 
rede AD, bem como de outras 
redes do mercado”, informa 
Cristiane Moreira, coordena-
dora de Marketing Corporati-
vo da AD Shopping.

No Bauru Shopping, du-
rante o final de semana, às 
13h e 18h, em parceria com 
os alunos do curso de moda da 
Universidade do Sagrado Co-
ração (USC), os consumidores 
receberão dicas de manequins 
vivos que desfilarão opções de 

looks criados com as peças das 
lojas em promoção. “Um lo-
cutor também estará no centro 
de compras, às 15h, 17h e 19h, 
para informar os clientes sobre 
as melhores ofertas” diz Daniel 
Lima, coordenador de marke-
ting do Bauru Shopping.

Além disso, quem apro-
veitar o período promocional 
também terá a sorte multi-
plicada por três no sorteio da 
campanha de Dia dos Pais, 
que segue até 3 de setembro.

Durante os quatro dias, 
cada R$ 100,00 em compras 
no empreendimento valerá três 
cupons para o sorteio de uma 
caminhonete Ford Ranger ca-
bine dupla. As trocas de notas 
podem ser feitas das 12h às 
21h, no terceiro piso, ao lado 
da Coqueluche. O sorteio será 
realizado em 5 de setembro, às 
14h, na praça de alimentação.

A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria de 
Obras, iniciou ontem o recape de parte da Nuno de Assis. A Divisão de Pavimentação 
iniciou o serviço no quarteirão 12 da avenida, no sentido Centro-Bairro. O recape 
será feito até o quarteirão 19 (trecho com a rodovia Marechal Rondon), nos dois 
sentidos da via. A previsão da pasta é que o serviço seja concluído em 30 dias úteis. 
O trânsito em parte da avenida Nuno de Assis está interditado para a realização do 
recape. Equipes do Grupo de Orientação de Trânsito (GOT) auxiliam no local durante 
o período de obras. O recape entre as quadras 1 e 11 será executado pelo DAE.

Priscila Medeiros/Divulgação

RECAPE NA NUNO - 

neira estratégica para lojistas 
recuperarem créditos não pa-
gos pelos clientes. 

Ele pondera, contudo, 
que o ganho de R$ 150 mil 
sobre o valor normalmente 
negociado pelo SPC ainda é 
pequeno, ante aos R$ 48 mi-
lhões que a CDL contabiliza 
de débitos em atraso.

“É reflexo da situação 
da falta de recursos da po-
pulação, que não foi sana-
da nem mesmo com o rece-
bimento do FGTS inativo”, 
observa. “Mas as empresas 
devem estar abertas às ne-
gociações sempre. Dinhei-
ro em caixa, por menor 
que seja, é sempre melhor 

do que lidar com a inadim-
plência”, completa.

Conforme Elion Ponte-
chelle Júnior, a CDL já pro-
grama um novo mutirão para 
novembro, com o objetivo 
de ampliar o volume de con-
sumidores com capacidade 
de acesso ao crédito para as 
compras de fim de ano.


