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Festa de Natal da ABERC foi show 

Com a chegada do Natal, aconteceu  na sexta feira  dia 
28 de novembro de 2014 a confraternização da 
Associação Baiana das Empresas de Representação de 
Calçados e Afins (ABERC). O evento foi no restaurante 
Sal e Brasa de Patamares e teve a participação de 
associados e seus acompanhantes, diretores, o 
presidente da Aberc, Jean Regis e fornecedores da 
Associação. 

Neste ano contamos com uma maior participação dos 
associados e colaboradores  que nos prestigiaram com 
sua presença. E nesse clima de interação e 
solidariedade se deu a campanha de arrecadação de 
brinquedos, roupas e sapatos para instituições de 
caridade. 

Também houve sorteios para associados de quatro 
cestas de Natal e cada associado recebeu como brinde 
uma caneca da ABERC. O clima de festa e descontração 
encerra o ano com um saldo positivo nos negócios e 
mais garra e união para começar 2015 . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3º Ganhador da cesta de Natal - Paulo Henrique 
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 Assessoria Jurídica gratuita para associados 

Os associados da ABERC tem agora a possibilidade de 
esclarecer suas dúvidas e obter orientação no campo 
jurídico com o advogado da Associação. 

Os atendimentos gratuitos serão realizados pelo Dr. Marcus 
Vinícius Brito, através de e-mail ou telefone (email 
mvbrito@fbbs.adv.br; tel 71-91980460). Somente haverá a 
cobrança de valores (com desconto) caso seja demandada 
a formalização de uma ação administrativa (envio de 
correspondência) ou o ajuizamento de uma ação. 

As áreas do Direito atendidas pelo contrato são: 
 
   

 

 

 

Direito Privado – Consultoria em contratos cíveis e 
empresariais (contratação e rescisão com fábricas 
representadas), avaliação de riscos no fechamento de 
contratos de aquisição de imóveis, estruturação e 
reestruturação societária, proteção patrimonial, 
problemas de condomínios, recuperação de crédito 
(cobrança de inadimplentes). 

Direito Público – Processos administrativos tributários 
junto ao Fisco Federal (Receita e PGFN), Estadual (ICMS) 
e Municipal (ISS). 

Maiores esclarecimentos e uma relação completa dos 
serviços poderão ser obtidos junto à ABERC. 
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Distribuição para mais de 1.000 lojas, representantes e fábricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista em cobrança à disposição dos associados 

O leque de benefícios que a ABERC proporciona aos associados ampliou-se 
com a renovação do convênio com a Credlyne, empresa especializada em 
cobrança que atua em todo o Nordeste. 

A empresa possui uma equipe de 10 cobradores externos que percorrem o 
interior da Bahia e cidades dos estados vizinhos. A Credlyne cobra unicamente 
comissão sobre as créditos recuperados, sendo que para pendências até 1 ano 
o percentual se situa na faixa de 15%, variando para 20% (créditos pendentes 
entre 1 e 2 anos) e 30% para mais de 2 anos. 

Essa ação fará com que o associado possa se dedicar com mais vigor ao 
planejamento e fechamento de negócios, deixando o operacional de cobrança 
por conta dos especialistas. 

Alguns associados já estão fazendo uso de mais este serviço da Associação. 

 

 

 

Curtas 
 

O setor do varejo tem 15 marcas entre as 25 mais valiosas 
do Brasil. Entre elas figura a marca de calçados Havaianas. 
Veja a relação completa em 
http://exame.abril.com.br/revista-
exame/edicoes/1079/noticias/o-valor-de-uma-marca. 

 

Já está à disposição dos associados mais um serviço da 
ABERC. Uma vez por mês cada associado poderá fazer uma 
oferta ou promoção de produto no site da ABERC. As 
ofertas serão divulgadas por e-mail para as lojas pela 
Secretaria  da Associação. 

 

O que você vai fazer para aumentar a visitação  de seu 
stand na BAHIACAL? Veja as dicas na sede da Associação. 
(71 3354-4747 e  8228-4162) 

 

A destinação de hospedagem gratuita para lojistas que 
virão comprar na BAHIACAL está quase encerrando, mas 
ainda há tempo para encaminhar sugestões à ABERC. Os 
lojistas mais indicados pelos associados  poderão ser 
agraciados. 

 

Natal: varejo calçadista espera aumento de 6% nas vendas 

http://www.abicalcados.com.br/site/noticias_detalhes.ph
p?id=152 
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