
INFORMATIVO

BALANÇO DEMONSTRATIVO

JUNHO
  
SALDO DO MÊS ANTERIOR  R$ 1.555,74 
  
RECEITAS   
MENSALIDADES   R$ 7.478,23 
ADESÃO ASSOCIADOS  R$ 120,00 
SERVIÇOS BALCÃO   R$ 1.840,50 
CONSULTAS SCPC   R$ 329,00 
CONSULTAS SERASA  R$ 729,00 
BIG CARD    R$ 169,00 
UNIMED    R$ 304,70 
INSTITUTO DONATO OFTALMOLOGIA R$ 298,85 
CERTIFICADO DIGITAL  - MAIO  R$ 7.540,00 
ADIANTAMENT LUCRO CERTIF DIG - JUN R$ 435,45 
CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDIT R$ 95,80 
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS R$ 73,50 
LOCAÇÕES SALÃO SOCIAL  R$ 250,00 
LOCAÇÕES OUTDOOR  R$ 320,00 
REEMBOLSO BIG CARD  R$ 761,50 
REEMBOLSO UNIMED  R$ 89,50 
REEMBOLSO ARCOM   R$ 372,70 
REEMBOLSO ADRIANA SOARES DA SILVA R$ 230,05 
TOTAL ARRECADADO NO MÊS  R$ 21.437,78 
SALDO TOTAL JUNHO  R$ 22.993,52 
  
DESPESAS  
SALÁRIOS    R$ 4.196,66 
ENCARGOS TRABALHISTAS  R$ 2.172,48 
EX DEMISSIONAL ADRIANA SO SIL (ACICG)R$ 40,00 
RECISÃO ADRIANA SOARES DA SILVA R$ 2.521,60 
PAL DIREITO CONSUM - PROF. M IGNÁCIO R$ 800,00 
HOMENAG FACICA - COROA DE FLORES R$ 85,00 
VIS PARA ASSOCIAD DE CAMPO DO MEIO R$ 18,30 
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL R$ 50,00 
PATROCÍNIO -  1ª FEIRA DE NOIVAS CG R$ 300,00 
MATERIAIS - PAPELARIA  R$ 165,00 
MATERIAIS - LIMPEZA  R$ 6,50 
MANUT - PC, ALARME, CAPINA  R$ 190,00 
SERV GRÁF - CARTA PLANTÃO FARMACÊ R$ 214,98 
FEDERAMINAS   R$ 178,17 
COPASA (SALÃO SOCIAL E ACICG) R$ 66,04 
INTERNET    R$ 67,00 
OI EMPRESAS E FIXO  R$ 349,87 
LIMPEZA MENSAL ACICG  R$ 300,00 
PADARIA    R$ 114,49 
CEMIG    R$ 99,90 
CORREIOS   R$ 100,00 
DESPESAS BANCÁRIAS  R$ 150,10 
UNIMED UNICUSTO   R$ 91,38 
(1/3) IPTU    R$ 82,38 
RECARGA CELULAR FISCAL MUNICIPAL R$ 20,00 
LOCAÇÃO TERRENO OUTDOOR CAMPO R$ 143,00 
ARCOM (3ª E 1ª PARCELA)  R$ 737,06 
SOPHUS TECNOLOGIA  R$ 272,75 
LOCAÇÃO COMODO COMERCIAL R$ 800,00 
APROVA VENDAS   R$ 1.044,30 
HONORÁRIOS ADVOCAT WILLIAM ROCHA R$ 440,00 
REPASSE CONTADORES  R$ 431,20 
BOLETO CERTIFICADO DIGITAL  R$ 4.892,30 
BOLETO BIG CARD   R$ 793,06 
CGTV    R$ 150,00 
DIVULGAÇÃO JORNAL " O AMIGÃO" R$ 260,00 
2ª PARCELA NOTEBOOK ACICG  R$ 250,00 
COMPRA PERFURA ENCADERN (1ª PARC) R$ 300,00 
TOTAL DE DESPESAS MÊS  R$ 22.893,52 
  
SALDO TOTAL   R$ 22.993,52 
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE  R$ 100,00 
  

  
          Kleyvertton da Rocha Silva   Helton Vaz Furtado 
                       Presidente         Tesoureiro
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CHACARA MAX
Rua Joaquim Manoel Figueiredo, 33 - Presepio 

Campos do Gerais, MG / (35) 3853-1368

A sua empresa pode ter um plano de saúde. 
Unimed é a melhor solução.

O convenio Unimed Unicusto é excelente para 
você e seus colaboradores.

Venha conhecer melhor na Associação 
Comercial de Campos Gerais ou marque uma 

visita pelo telefone (35) 3853-1558.

> SCORE DE CRÉDITO

Score de crédito é uma ferramenta utilizada nos dias de hoje para a 
verificação da liberação de crédito, que utiliza uma pontuação de 0 a 
1000 para fazer esse calculo. São analisadas varias informações de 
como o consumidor se comporta perante o pagamento de suas dívidas, 
verificando diferentes fatores tais como, o pagamento de contas no 
prazo de vencimento, registros de SCPC e SERASA, idade, estados 
civis entre outros.

Com esses dados e muitos outros são calculados os pontos para cada 
consumidor. Quanto mais alto for o valor calculado melhor será para 
seu currículo financeiro, e por outro lado quanto menor for sua 
pontuação, maior será a chance de inadimplência. Assim você não 
verifica apenas o momento mais sim toda saúde financeira do seu 

cliente. Por este motivo esta ferramenta está sendo muito utilizada em várias instituições financeiras, 
lojistas e bancos na hora de conceder seu crédito.

Medias de Valores:

Até 300 pontos  - Alto Risco de inadimplência
Entre 301 e 700 - Médio Risco de inadimplência
Acima de 701 - Baixo Risco de inadimplência

Dicas Para Aumentar seu Score:

1- Limpe seu nome: Sem duvidas essa é fundamental para elevar sua pontuação. Se tiver dividas 
atrasadas negocie com seu credor e pague todas, isso deve ser prioridade, pois será bem difícil mudar o 
modo que o mercado avalia seu cadastro estando com pendências.

2- Pague suas contas em dia: Pague suas contas em dia se possível antes vencimento, para que as 
empresas vejam sua movimentação financeira em dia.

3- Atualize seu cadastro: Quanto mais exato estiver seu cadastro com os órgãos de proteção de 
crédito e as empresas, maior será a chance de uma liberação de crédito.

4- Comprar a Prazo: Infelizmente quem compra sempre à vista não é conhecido pelas empresas de 
crédito e, consequentemente não tem sua pontuação influenciada pelas compras que faz. Compre a 
prazo ou à vista no cartão.

Dica Bônus:
Não é possível pagar para aumentar seu score imediatamente, golpistas oferecem esses serviços na 
intenção de enganar os consumidores.
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PLANTÃO FARMACÊUTICO

AGOSTO 2018

05/08/18 – Drogaria 2000... 3853-1009
12/08/18 – Drogaria Natus Farma... 3853-1432
19/08/18 – Drogaria Século XXI... 3853-1791
26/08/18 – Drogaria Americana... 3853-3434

ATENÇÃO No decorrer do mês podem 
ocorrer alterações nos plantões.

CERTIFICADO DIGITAL

Promoção Certificado Digital
Certificou Acelerou

Certificado Digital Serasa Experian é a única que 
sorteará R$ 2.500,00 toda semana, e um carro Ford 
Mustang 0 km com a promoção Certificou Acelerou. Para 
participar basta fazer ou renovar seu Certificado digital 
S e r a s a  E x p e r i a n  e  s e  i n s c r e v e r  n o  s i t e 
https://www.certificouacelerou.com.br/

Agende sua emissão do Certificado Ligando no telefone 
3853-1558 ou pelo e-mail:  informa@acicgmg.com.br. 
Para mais informações sobre o sorteio entre no site 
www.certificouacelerou.com.br

http://informa@acicgmg.com.br

	Página 6

