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Para o Dia dos Pais, 
a Óptica Martin está 
com super descontos

O que é o Cadastro Positivo?

A loja conta com óculos de grau e solar, semijoias, relógios e acessórios

Economista Oscar Frank

A Óptica Martin foi inaugurada em 
outubro de 2014. Porém, inicialmente 
era denominada como loja Linda. No 
dia 10 de maio deste ano, o empreen-
dimento reinaugurou com alteração 
do nome e com o acréscimo da comer-
cialização de óculos de grau, além da 
linha de produtos já ofertados. Assim, 
além dos óculos de sol, semijoias, 
relógios e acessórios passou a  contar 
com os óculos de grau.

Entre seu diferencial está produtos 
de qualidade, além, é claro, o bom 
atendimento. E para auxiliar, você, 
cliente, a Óptica Martin conta com 
três colaboradores, que estão prepa-
rados para prestar um atendimento 
de qualidade e com o carinho e de-
dicação que o cliente merece.

Pensando sempre nos clientes, 
para o Dia dos Pais, comemorado no 
dia 11 de agosto, segundo domingo 

do mês, a loja está com super descon-
tos. A promoção vale para relógios e 
óculos solares masculinos, que têm 
desconto de 30% nas compras à vista 
e de 20% nas compras no crédito. Não 
perde tempo e surpreenda seu pai. 
Dê um presentão a ele. São diversos 
modelos de relógios e óculos solares 
para atender aos estilos de todos os 
pais, desde o mais moderno ao mais 
conservador.

Para conferir os produtos da pro-
moção, além das novidades que a 
loja possui, faça uma visita. A Óptica 
Martin está localizada na esquina da  
Avenida Nestor Frederico Henn com  
a rua Thomaz Gonzaga, no centro de 
Vera Cruz. Os horários de funciona-
mento, de segunda a sexta-feira, são 
das 8h30min às 18 horas, sem fechar 
ao meio-dia. Sábados, das 8h30min 
às 12 horas e nos sábados gordos, 

Você já ouviu falar do Cadastro 
Positivo? Sabe o que é? “O Cadastro 
Positivo contempla informações de 
pagamento dentro do prazo (adim-
plemento), tanto de pessoas físicas 
quanto de pessoas jurídicas”, explica 
o economista-chefe da CDL de Porto 
Alegre, Oscar Frank. Ainda conforme 
Frank, do ponto de vista dos dados de 
inadimplemento (atraso), nada muda.

A lei do Cadastro Positivo já está 
em vigor desde 2011. Recentemente, 
foram sancionadas alterações na 
legislação, que devem potencializar 
o sistema. Duas delas se sobressaem. 
“Em primeiro lugar, houve a troca 
do sistema “opt-in” – pessoas físicas 
e jurídicas que desejassem ingressar 
no Cadastro Positivo deveriam se 
manifestar a favor – para o “opt-out”, 
ou seja, todos os agentes fazem par-
te automaticamente do Cadastro, 
e, aqueles que assim não optarem, 
precisam manifestar essa intenção”, 
explica. 

A segunda alteração é que houve 
a incorporação dos dados dos cha-
mados “serviços continuados”, como 
água, luz, telefone, internet, consór-
cios, entre outros. “O objetivo é dar 
mais robustez ao histórico de crédito 
de pessoas físicas e jurídicas, com o 

TRI AGÊNCIA MULTICOMUNICAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIA 03/08 - SÁBADO
Em sua 4ª edição, o consagra-
do Prêmio Líderes & Vence-
dores- Etapa Regional Santa 
Cruz, promovido pela ACI, traz 
novidades. A principal mudan-
ça é na formatação do evento 
que terá jantar e baile. A ideia é 
fazer uma noite de gala, dando 
maior destaque aos premiados 
e à cerimônia. O evento está 
agendado para este sábado, dia 
3 de agosto, no Lounge 333, 
localizado na rua Coronel Oscar 
Rafael Jost, nº 333, no bairro 
Santo Inácio, em Santa Cruz 
do Sul. O Prêmio é fruto de um 
reconhecimento de entidades e 
instituições da comunidade, nas 
categorias: Sucesso Empresa-
rial, Destaque Comunitário, Re-
ferência Educacional, Expressão 
Cultural e Mérito Político.

DIA 09/08 - SEXTA-FEIRA
A Unisc recebe o secretário de 
Inovação, Ciência e Tecnolo-
gia do Rio Grande do Sul, Luís 
Lamb, para Aula Magna, tendo 
como tema “Inteligência artifi-
cial: ciência, negócio e inovação”. 
A palestra ocorre na sexta-feira, 
dia 9 de agosto, às 19h15min, no 
Auditório Central, no campus de 
Santa Cruz do Sul. 

AGENDA

das 8h30min às 12 horas e das 14 às 
17 horas. O telefone para contato é 
(51) 3718-4002. 

Você ainda pode visitar a página 
no Facebook: Óptica Martin. Lá, você 
pode conferir todas as novidades.

intuito de fomentar o mercado e o 
crescimento da economia”, sublinha.

A ideia é usar as informações de 
adimplemento para traçar um perfil 
muito mais adequado dos solicitantes 
de crédito, combinando-as com as de 
inadimplentes. “Logo, o processo, 
para cada caso em especial, tende 
a ser muito mais assertivo”, avalia 
Frank.

O economista-chefe da CDL de 
Porto Alegre esclarece que ninguém é 
obrigado a ter o Cadastro Positivo. Há 
a possibilidade de saída e reingresso 
a qualquer momento, inclusive na 
atual etapa de implementação das 
novas regras. No entanto, a efetiva 
participação garante vantagens, tanto 
para os tomadores de crédito quanto 
para seus respectivos credores.

PALESTRA
Para esclarecer mais sobre o Ca-

dastro Positivo, na quarta-feira, dia 
7 de agosto, a partir das 11h45min 
acontece a reunião almoço, com o 
tema “O que muda na sua empresa 
como o Cadastro Positivo?”, com eco-
nomista-chefe da CDL Porto Alegre 
e articulista de economia do Portal 
Locus Online, Oscar Frank. 

Na ocasião, Frank vai abordar a Lei 
do Cadastro Positivo (o que é e como 

funciona), o impacto na rotina dos 
consumidores e no acesso ao crédito, 
o novo cadastro poderá reduzir a ina-
dimplência no país? e os impactos do 
Cadastro Positivo sobre a economia.

Os ingressos devem ser solicitados 
na recepção da Acisa, situada na rua 
Carlos Werner, nº 233, ou via What-
sapp (51) 9.8585-5490. A confirmação 
deve ser feita até o dia 5 de agosto. 
O evento será realizado na casa de 
festas Espaço Feliz, na rua Tiradentes, 
nº 1.866.


