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Caros associados,
No mês de setembro é finalizado o penúltimo trimestre de 2019,
que teve datas comemorativas importantes para o comércio, sendo que

Para aquecer ainda
mais o comércio,
a Aciapi e a CDL
de Ipatinga
promoveram mais
uma etapa da
campanha Amor
Premiado.

a última foi o Dia dos Pais. Conforme a pesquisa de Intenção de Consumo, realizada pela Federação das CDL’s de Minas Gerais, 48,8% dos
entrevistados pretendiam comprar no mês de agosto, tendo um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado.
Para aquecer ainda mais o comércio, a Aciapi e CDL de Ipatinga promoveram mais uma etapa da campanha Amor Premiado (Dia dos Pais).
Após a data comemorativa, foi realizado o sorteio e depois a entrega de
cinco prêmios, em dinheiro. Agora, o último sorteio será para o Dia das
Crianças, em outubro.
Com o intuito de homenagear os trabalhos de empresários e cidadãos do município, a Aciapi e CDL de Ipatinga elegeram os destaques
nesse ano. Com isso, nesta edição mostraremos os nomes eleitos para
Empresário do Ano, Destaque Lojista e Destaque na Comunidade.
Os leitores também poderão conferir os resultados da pesquisa feita com os empresários do bairro Caravelas, que apontaram os desafios
enfrentados no cotidiano. Vale ressaltar que essa foi mais uma ação do
programa Aciapi-CDL Sempre ao Seu Lado.
Confira ainda nesta edição o lançamento da campanha de Natal e
da Semana do Brasil, que será realizada pelas entidades do Vale do Aço
entre os dias 6 e 15 de setembro, com o intuito de aquecer o comércio
por meio de descontos significativos.

Boa leitura!

Cláudio Zambaldi Oliveira
Presidente da Aciapi
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Amaury Gonçalves
Presidente da CDL Ipatinga

Para ser um “Associado em Foco”, entre em contato com Tiago Araújo
pelo telefone 3828-5151 ou envie um e-mail para comunicacao@aciapi.com.br

Number One
Em agosto de 1977, foi fundada a primeira escola
de inglês do Vale do Aço, o curso Number One. Sob
a administração de Lídia Maria Q. Poggiali Murrer, a
escola proporcionou, ao longo destes anos, estrutura
pedagógica, física e emocional a centenas de alunos,
com o objetivo de deixá-los prontos para suas conquistas transcenderem barreiras.
Com essa bagagem de experiência, em ensinar o
segundo idioma para brasileiros, a equipe da Number
One transforma vidas. Além dos cursos tradicionais
com o método Dynamic para Kids and Teens, oferecemos o curso de especialização profissional para uma
carreira de sucesso. Além de técnicas desenvolvidas
para ensinar adultos a falarem inglês, o método usa,
como plataformas de conversação em sala de aula, os
conteúdos exclusivos mais consumidos na atualidade, entre eles: oratória, liderança de equipe, coaching,
pensamento estratégico, empreendedorismo, trabalho em equipe e disciplinas que colaboram com o
crescimento pessoal e profissional do estudante.
O aluno conta com um ambiente de semi-imersão
e interatividade em sala de aula, com foco na vida real.
Isso faz com que o aluno fale o inglês em menos tempo. Um método e material desenvolvidos para adultos
e com a duração de 24 meses.
A Number One conta com unidades no bairro Cariru, rua Síria, 462 e no bairro Cidade Nobre, rua Osvaldo Cruz, 248.
Telefone: 3825-1152

Postaqui

Com o intuito de oferecer um frete mais atrativo para
os empreendedores, principalmente, aqueles que trabalham com e-commerce, surgiu a empresa Postaqui em
Ipatinga. São atendidos vários clientes espalhados pelo
Brasil, nas regiões Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste
e Sul.
A empresa tem parceria com três transportadoras,
que realizam a entrega de produto ao endereço desejado.
O Postaqui faz apenas a intermediação, por meio de seu
site, entre o cliente e as transportadoras, que podem ser
escolhidas conforme a preferência do contratante. Para
a região do Vale do Aço, os clientes têm direto à coleta
gratuita em seu estabelecimento, não sendo necessário
se deslocar até a transportadora.
Conforme o proprietário do Postaqui, Mateus Maia,
a empresa conta com mais de 300 clientes ativos em seu
cadastro e, desde a sua criação, já foram realizadas mais
de 10 mil vendas. “É uma empresa totalmente inovadora.
A informação que temos é que somos o único intermediador de frete em Minas Gerais, no qual disponibilizamos
esse tipo de serviço para o cliente. A maioria dos nossos
clientes está na região do Vale do Aço, mas estamos começando a focar em expandir mais ainda para outras regiões”, informou.
Mateus Maia ainda destacou que o benefício principal
que o cliente tem é o valor do frete, no qual ele pode ter
desconto de até 55%, dependendo da sua demanda. “Outra vantagem é que não temos dependência de apenas
uma transportadora. Temos três. Isso é fundamental para
quem trabalha com e-commerce. E a parte mais tecnológica da nossa empresa é que a calculadora do Postaqui
não depende de servidores de terceiros, que sofrem oscilações e impactam na devolutiva do valor do frete do
cliente”, detalhou.
Contato: (31) 98408-3162
contato@postaquilogistica.com.br
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Semana do

Brasil

As Associações Comerciais e CDL’s de Coronel Fabriciano, Belo Oriente , Ipatin-

ga e Timóteo lançam a “Semana do Brasil” no Vale do Aço. A ação é uma iniciativa
no âmbito nacional com o intuito de estimular o varejo, o turismo e movimentar
a economia entre os dias 6 e 15 de setembro.
O movimento pretende incentivar o sentimento de patriotismo da população,
criar um momento especial para os consumidores e fomentar os negócios. Uma
oportunidade que teremos para movimentar o comércio e alavancar as vendas
no mês de setembro.
Faremos a divulgação da ação para a população e propomos que cada empresário prepare um diferencial para os clientes, oferecendo descontos, reduzindo os preços dos produtos e interagindo por meio dos próprios canais de comunicação.
Orientamos que cada estabelecimento faça uma decoração diferenciada,
usando as cores da bandeira do Brasil para entrar no clima do movimento, despertar a atenção e atrair o cliente para as compras.
Vamos juntos mostrar a nossa força, atraindo os clientes e melhorando os índices de venda! Mais informações com Ludmila, pelo telefone 3828-5151.
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Aciapi e CDL de Ipatinga realizam o terceiro
sorteio da campanha Amor Premiado 2019
A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação
de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
de Ipatinga realizaram, no dia 14 de
agosto, o terceiro sorteio dos prêmios da campanha Amor Premiado
2019 (Dia dos Pais). Foram sorteados
aos consumidores três prêmios de
R$ 1.000 e dois prêmios de R$ 500.
Todos em dinheiro. Além disso, para
cada cupom sorteado, o comerci-
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ário que realizou a venda ganhou
um jantar ou almoço, no valor de R$
150, no restaurante Dom The Place,
e poderá levar um acompanhante.
Os prêmios foram entregues no dia
21, às 9h, na sede das entidades.
O presidente da Aciapi, Cláudio
Zambaldi, agradeceu mais uma vez
a participação dos consumidores
e empresários, que acreditam na
campanha Amor Premiado. “Todas
essas ações e sorteios da campanha
contribuem para o fortalecimento
da classe empresarial. O nosso objetivo é que as pessoas valorizem cada
vez mais o nosso comércio, fazendo
compras na cidade. Acredito que a
campanha foi um sucesso até então
e continuará sendo”, salientou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, parabenizou
os clientes ganhadores do sorteio e
ressaltou que a campanha terá mais
uma etapa. “O próximo sorteio será
o do Dia das Crianças, em outubro,
quando serão sorteados quatro prêmios, todos em dinheiro. As pessoas
poderão participar mais uma vez,
comprando e preenchendo os seus
cupons por meio do aplicativo das
entidades”, destacou.

1º PRÊMIO: R$ 500
Consumidor(a): Gabriel
Carvalho de Souza
Bairro: Centro
Ipatinga
Empresa: Ana Isa Calçados
Comerciário(a): Lorena
2º PRÊMIO: R$ 500
Consumidor(a): Quézia
Batista Andrade
Bairro: Canaãzinho
Ipatinga
Empresa: Casa Nova
Comerciário(a): Maria José

3º PRÊMIO: R$ 1.000
Consumidor(a): Daiane
Anicio Alves Araújo
Bairro: Loteamento Santo
Antônio/Mesquita
Empresa: Armarinho São
Geraldo
Comerciário(a): Rose
4º PRÊMIO: R$ 1.000
Consumidor(a): Josilene
Sturzeneker de Oliveira
Bairro: Ideal/Ipatinga
Empresa: Só Marcas
Comerciário(a): Isabela

5º PRÊMIO: R$ 1.000
Consumidor(a): Edlene
Aparecida de Souza Alves
Bairro: Silvio Pereira 2
Coronel Fabriciano
Empresa: Auto Escola
Direção
Comerciário(a): Mariana
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Classe empresarial avalia
necessidades no bairro Caravelas

Filemon Souza Godoy, da Econômica Confecções, afirmou que a maior dificuldade no bairro é a falta de vagas de estacionamento

A equipe da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de
Prestação de Serviços de Ipatinga
(Aciapi) e da Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Ipatinga, em continuidade ao programa Aciapi-CDL
Sempre ao Seu Lado, realizou uma
ação no bairro Caravelas, entre os
dias 22 e 25 de julho, onde foram
visitados 59 estabelecimentos co-

merciais de mais de 30 segmentos,
distribuídos pela avenida Getúlio
Vargas e ruas adjacentes. Esse foi o
12º bairro visitado programa AciapiCDL Sempre ao Seu Lado.
Essa ação no Caravelas também
contou com a participação da Unimed, que acompanhou as visitas
junto à equipe das entidades, oferecendo planos e serviços para os

*A

ocorrência de somatório acima de 100% se dá
quando o respondente (entrevistado) pode citar mais
de uma opção das alternativas, em face da pergunta apresentada. Isto se verificou na pesquisa sobre as
questões relativas aos estabelecimentos comerciais do
bairro Caravelas. Cada entrevistado pôde responder
mais de uma alternativa. A análise do tema pode ser
dada para cada uma das alternativas assinaladas e seus
dados, múltiplos, foram lançados num mesmo gráfico.
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empresários. Além disso, foi realizada uma pesquisa qualiquantitativa
em cada estabelecimento visitado,
na qual foram feitas perguntas abordando as principais dificuldades da
classe empresarial e os problemas
relacionados à infraestrutura do
bairro Caravelas.
Conforme a pesquisa realizada, o
principal desafio relacionado à gestão enfrentada pelo empresário em
sua gestão foi a alta carga tributária,
com o índice de 79,66%. Em segundo lugar, os entrevistados apontaram a concorrência dentro dos desafios de gestão, que apareceu em
49,15% das respostas.
Em relação à infraestrutura do
bairro Caravelas, as duas principais
demandas foram: vagas de estacionamento para os clientes e melhorias nas vias, que apareceram em
40,67% e 20,33% das respostas dos
empresários, respectivamente.
O presidente da Aciapi, Cláudio
Zambaldi, afirmou que essa é uma
ação positiva do programa AciapiCDL, que já passou por 11 bairros de

Ipatinga, buscando entender as dificuldades de cada localidade. “Cada
polo comercial tem suas peculiaridades. A partir do momento que
fazemos essas visitas, conseguimos
filtrar as dificuldades de cada bairro.
Acredito que com o Caravelas não
foi diferente. Pudemos conhecer
melhor a rotina desse empresariado
e suas principais demandas”, ressaltou.
Para o presidente da CDL,
Amaury Gonçalves, os resultados
obtidos por meio da pesquisa, que é
realizada durante as visitas no bairro,
contribuem para o desenvolvimento do comércio. “Com base nas demandas apontadas pelo empresariado, que pensamos em soluções
para esse público. Então é muito importante essa aproximação que nós
buscamos desenvolver e também é
fundamental a colaboração de cada
empresário nessa ação”, pontuou.

teriores, a carta com a pesquisa do
polo comercial do Caravelas foi protocolada junto às autoridades municipais. Assim, as entidades estreitam
a parceria com o Poder Público e
fornecem informações que podem
auxiliar no direcionamento destes
órgãos. Foram enviadas cartas para
o prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha; secretário de Serviços Urbanos
e Meio Ambiente (Sesuma), Agnaldo
Giovani Bicalho; presidente da Câmara de Ipatinga, Jadson Heleno e
demais vereadores, além do comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Juliano Fábio
Lemos Dias.

Resultado da pesquisa
enviado a autoridades
Como foi feito nas visitas an-

*A

ocorrência de somatório acima de 100% se dá
quando o respondente (entrevistado) pode citar mais
de uma opção das alternativas, em face da pergunta apresentada. Isto se verificou na pesquisa sobre as
questões relativas aos estabelecimentos comerciais do
bairro Caravelas. Cada entrevistado pôde responder
mais de uma alternativa. A análise do tema pode ser
dada para cada uma das alternativas assinaladas e seus
dados, múltiplos, foram lançados num mesmo gráfico.
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Ligue: 2136-2255
www.solucoesunimed.com.br
12
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2P Propaganda

PLANO DE SAÚDE

* Carência Zero para consultas e exames básicos. Cobertura Nacional para urgência e emergência. Válido para clientes que contratarem o plano de 1 a 30/08/2019

Prático
é ter Unimed.
A EMPRESA PAGA A PARTIR DE

R$

49

,99

POR PESSOA, E CADA UMA PAGA O
MESMO VALOR + COPARTICIPAÇÃO

 CARÊNCIA ZERO*
 AMPLA REDE CREDENCIADA
 COBERTURA NACIONAL*
 HOSPITAL CERTIFICADO COM
NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
 LABORATÓRIO PRÓPRIO E
COLETA DOMICILAR

O Unimed Prático é um plano feito
pensando nas necessidades da pequena ou
micro empresa. A partir de 1 vida você já
pode ter todos os benefícios de um plano
Unimed, verdadeiramente nacional e com a
maior rede credenciada da região.
SETEMBRO 2019 ACIAPI-CDL NOTÍCIAS
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Aciapi e CDL de Ipatinga
elegem nomes para
Homenageados do Ano 2019
A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga
(Aciapi) e a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Ipatinga, realizaram a eleição dos Homenageados do Ano de 2019. Os nomes
eleitos pelas diretorias foram para
as honrarias de Destaque na Comunidade 2019, Destaque Lojista
2019 e Empresário do Ano 2019. A
votação ocorreu no dia 8 de agosto, na sala de treinamento “Walter
de Lima Salles”, na sede da AciapiCDL.
Para o Destaque da Comunidade, foi eleito o professor Pablo
D’ávila, da Academia Tokugawa; o
Eleição Homenageados
Aciapi-CDL 2019

14
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Destaque Lojista foi para Sebastião
Campos Neto, proprietário da Tião
Alinhamento, e o título de Empresário do Ano foi para Jorge Luiz Vello,
proprietário da Arcon Engenharia
de Climatização.
Conforme o presidente da CDL,
Amaury Gonçalves, essas homenagens são um reconhecimento
que as entidades fazem para os
empreendedores de Ipatinga, que
realizam um trabalho admirável.
“Os nomes eleitos foram bem representativos, de diversos segmentos,
que vem consolidar um comércio
forte e diversificado na cidade, com
empresários que acreditam no potencial na região, buscando ampliar

suas instalações, mas mantendo
Ipatinga como base”, destacou.
Segundo o presidente da
Aciapi, Cláudio Zambaldi, assim
como já ocorreu em outros anos,
as entidades elegeram mais uma
vez os homenageados desse ano,
por meio de uma comissão, que
foi nomeada pelas duas entidades. “Essa comissão foi encarregada de buscar nomes de destaque
na comunidade e na área empresarial. É um trabalho muito gratificante, em que mostra o quanto
o empresário é importante para a
cadeia produtiva da cidade e que
pessoas de bem podem contribuir com a sociedade”, salientou.

Destaque na Comunidade

A equipe da
Tokugawa conquistou
diversos títulos
importantes em
competições
regionais, nacionais
e internacionais

A Academia Tokugawa foi
fundada em 1997, com a missão
de oferecer aulas de judô e Jiujitsu para os amantes de luta. Os
treinos eram realizados na antiga academia Olguim, no bairro
Horto, em Ipatinga, sob a supervisão do professor Pablo D’ávila.
Após dez anos, foi transferida
para uma área em cima da Academia Conexão, no Ipaminas, no
bairro Cidade Nobre. Entretanto,
o espaço estava pequeno para o
número de alunos e as atividades
esportivas, principalmente, com o
funcionamento do projeto social
Tokugawa, que ensina a prática das modalidades de luta para
crianças e jovens em situação de
risco social.
Para atender um número
maior de atletas, em dezembro de

2016, a Academia Tokugawa passou
a funcionar em um novo espaço, na
rua Castro Alves, no bairro Cidade
Nobre, em Ipatinga. Ao longo desses
anos, a equipe da Tokugawa conquistou diversos títulos importantes
em competições regionais, nacionais e internacionais. Pablo D’ávila
explicou que a academia acolhe várias crianças em situação de vulnerabilidade social, sem condições de
pagar uma mensalidade. “Durante o
ano, temos de 250 até 350 alunos,
e no projeto social temos 30 alunos
atuantes e com vaga para mais, desde que tenham o perfil de vulnerabilidade social e que sejam crianças
de 5 até 13 anos. É um projeto voluntário. Então fiquei muito feliz em
receber essa homenagem. Ações
como essa, que me mostram que
estou no caminho certo”, disse.

SETEMBRO 2019 ACIAPI-CDL NOTÍCIAS
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Destaque Lojista

Há 29 anos que o estabelecimento Tião Alinhamento presta um serviço de qualidade para
seus clientes. Atualmente, são 44
funcionários que trabalham na
unidade, que está localizada na
avenida José Júlio da Costa, no
bairro Ideal. Os serviços oferecidos
envolvem alinhamento, balanceamento, cambagem, freios, troca
de óleo, escapamento, suspensão
em geral e dentre outros.

Conforme o proprietário Sebastião Campos, foi uma sensação muito boa ao descobrir que tinha sido
eleito como Destaque Lojista 2019.
“Quem conhece a história da Tião
Alinhamento, há muitos anos, sabe
que a honestidade e trabalho sempre foram a nossa marca. E quando
recebemos esse retorno, ficamos
muito satisfeitos. Estou me sentindo muito honrado por ter recebido
essa homenagem. Agradeço a todos

que acompanham meu trabalho”,
afirmou.

Quem conhece a história
da Tião Alinhamento, há
muitos anos, sabe que a
honestidade e trabalho
sempre foram a nossa
marca.

5XD'LDPDQWLQD&HQWUR,SDWLQJD0*)RQH  
5XD3RoRVGH&DOGDV&HQWUR,SDWLQJD0*)RQH  
5XD'XTXHGH&D[LDV&HQWUR&HO)DEULFLDQR0*)RQH  
5XDGH-DQHLUR/M&HQWUR1RUWH7LPyWHR0*)RQH  
5XD3HoDQKD&HQWUR*RY9DODGDUHV0*)RQH  
5XD%DUmRGR5LR%UDQFR&HQWUR*RY9DODGDUHV0*  
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Empresário do Ano

O proprietário da empresa
Arcon Engenharia de Climatização, Jorge Luiz Vello contou
que ficou muito surpreso com a
notícia de que tinha sido eleito
Empresário do Ano 2019.
“Eu não esperava por essa
honra. Estou muito feliz. A empresa surgiu em 1988, mas desde 1975 eu já trabalhava no
ramo. Evoluímos muito ao longo

desses anos. Hoje temos em torno
de 200 funcionários diretos, mais
90 terceirizados. Temos uma filial
no Rio de Janeiro e Pará. Já realizamos obras em vários estados do
país, como Espírito Santo, Bahia,
Pará, São Paulo e Minas Gerais”, informou.
Segundo Jorge Luiz, a Arcon
Engenharia de Climatização surgiu
em 1988 e oferece soluções no se-

tor de climatização, exaustão e
ventilação, além de cálculo de
carga térmica. “Os serviços da
empresa são reconhecidos por
grandes empresas, indústrias,
mineradoras, construtoras, hidrelétricas, hospitais e dentre
outras. Oferecemos um serviço
de qualidade em todas as áreas
e temos expectativa de continuar crescendo”, afirmou.
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Wôlmer Ezequiel

Saque do FGTS
poderá aquecer
a economia

A Caixa Econômica Federal inicia nesse mês de setembro o pagamento de até R$ 500 por conta
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). Os repasses serão feitos até 31 de março de 2020,
conforme a data de nascimento dos
beneficiários.
A expectativa do Ministério da
Economia é alcançar 96 milhões de
trabalhadores e injetar R$ 30 bilhões
na economia, além de criar milhões
de vagas de empregos formais nos
próximos dez anos.
Para o presidente da Associação
Comercial, Industrial, Agropecuária
e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), Cláudio Zambaldi,
essa possibilidade de sacar parte
do FGTS é muito importante para o
comércio. “Temos que parabenizar
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a iniciativa do governo federal de
liberar, a partir de setembro, essa fatia do FGTS que será de grande importância para economia, uma vez
que sabemos da fragilidade que o
mercado enfrenta, principalmente,
no varejo”, destacou.
O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga,
Amaury Gonçalves, afirmou que
a liberação de até R$ 500 do saldo
do FGTS para os trabalhadores será
uma boa oportunidade para quitar dívidas, mas também para fazer
compras. “Essa medida do governo
é considerada positiva, já que proporcionará um novo ânimo para o
comércio. Apesar do valor ser de R$
500, vai permitir que o trabalhador
possa quitar débitos em atraso, reduzindo o número de inadimplen-

tes, e também para comprar novos
produtos, aquecendo o comércio,
principalmente, do pequeno varejo, uma vez que a micro e pequena
empresa são a grande geradora de
empregos no país”, avaliou.
O valor será depositado automaticamente, no dia 13 de setembro, para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm
conta poupança na Caixa. Aqueles
com data de aniversário em maio,
junho, julho e agosto, recebem a
partir do dia 27 de setembro de
2019. Para trabalhadores nascidos
em setembro, outubro, novembro e
dezembro, o pagamento será feito a
partir do dia 9 de outubro de 2019.
Para quem não tiver conta na Caixa,
os saques terão início a partir do dia
18 de outubro, conforme a data de

nascimento.
Segundo a Caixa, cerca de 33
milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta
poupança. Caso o trabalhador não
queira retirar o recurso, será necessário informar a decisão em um dos
canais divulgados pelo banco, até
30 de abril de 2020. Desta forma, os
valores não sacados serão devolvidos à conta vinculada ao FGTS.
De acordo com a Caixa, o crédito automático só será realizado para
quem abriu conta poupança até o
dia 24 de julho de 2019. A Caixa informou ainda que os saques de até

R$ 100 poderão ser realizados em
casas lotéricas, com apresentação
de documento de identidade original com foto e número do CPF. Será
feita a leitura da digital no momento do saque.
Para quem possui cartão Cidadão e senha, o saque poderá ser
feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou
correspondentes Caixa Aqui. Quem
não tem o cartão Cidadão, deve procurar uma agência da Caixa. Mais informações podem ser acessadas no
site www.fgts.gov.br ou pela central
de informações: 0800 724 2019.

O pagamento aos não correntistas da
Caixa seguirá o seguinte cronograma:

Saque aniversário
A partir de abril de 2020, terá
início o saque anual de percentual do saldo do FGTS. Os trabalhadores interessados em migrar para a sistemática do saque
aniversário poderão comunicar
à Caixa, a partir de 1º de outubro de 2019. Ao confirmar esta
opção em um dos canais divulgados pelo banco, o trabalhador deixará de efetuar o saque
em caso de rescisão de contrato
de trabalho.
Quem realizar a mudança,
só poderá retornar à modalidade anterior após dois anos da
data da solicitação à Caixa. Caso
o trabalhador não comunique
o interesse no tipo de saque, a
regra da rescisão será mantida.

A decisão de migrar para a modalidade do saque aniversário, não

Fonte: Agência Brasil

anula a multa de 40% em caso
de demissão sem justa causa.
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Aciapi e CDL de Ipatinga lançam
campanha de Natal 2019
A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação
de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
de Ipatinga lançaram a campanha
Natal Premiado 2019, considerada
a maior campanha promocional
desenvolvida pelas entidades. O
intuito é preparar o comércio até
a chegada do Natal, data que é
aguardada por muitos lojistas e empresários durante o ano.
Nesta edição serão sorteados
10 prêmios para os consumidores,
dentre eles, um Fiat Mobi Easy 0KM,
2 patinetes elétricos, 4 smart TV’s e
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3 smartphones. Além disso, para cada
cupom sorteado, o comerciário que
realizou a venda receberá R$ 150 em
dinheiro. Já o responsável por vender
para o ganhador do automóvel receberá R$ 400, em dinheiro.
Segundo o presidente da Aciapi,
Cláudio Zambaldi, esses dez prêmios
sorteados irão fechar o ano de 2019
com chave de ouro. “A cada fim de
ano, realizamos a campanha com o
intuito de movimentar ainda mais o
setor comercial no período que antecede o Natal, além de envolver o se-

tor em mais uma iniciativa voltada
para a cidade”, enfatizou.
Conforme o presidente da
CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, a campanha Natal Premiado
2019 será digital. “Com o objetivo
de inovar e acompanhar as principais tendências do mercado,
essa campanha continuará digital,
assim como já ocorreu em outras
oportunidades. Ao realizar a compra, o cliente receberá um cupom/
voucher com uma numeração e
orientações para seu
cadastro no site das
entidades ou no aplicativo ACIAPI CDL
APP, gerando em seguida o seu cupom
digital. É bem prático e fácil”, explicou.

Educação
A Aciapi e CDL de Ipatinga possuem diversas parcerias com instituições educacionais, que oferecem um
ensino de qualidade, por meio de convênios. Dessa forma, no Guia de Convênio Aciapi e CDL 2019, dez estabelecimentos de educação disponibilizam seus serviços com descontos reais, que só são oferecidos aos associados
das entidades. Dentre as instituições estão faculdades, colégios e escolas de formações complementares, como
língua estrangeira e música. Confira abaixo os convênios em vigência na área de educação:
COLÉGIO
Colégio Cest
30% de desconto sobre o valor da mensalidade
Rua Poços de Caldas, 57 - Centro – Ipatinga
3801-3400
Rede de Ensino Doctum
Descontos de até 50% nas mensalidades
Consulte condições
Rua Potiguar, 150 - Iguaçu – Ipatinga
3826-5198/3821-6186
ESCOLA DE MÚSICA
Escola de Música Pereira Mello
Até 20% de desconto sobre a tabela geral
Rua dos Caetés, 375 - Iguaçu - Ipatinga
3822-5410
FACULDADE
Faculdade Fadipa/Unopar
10% de desconto sobre a mensalidade
Rua João Patrício de Araújo, 195 - Veneza
Ipatinga
3822-8808

CURSO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Number One
15% de desconto nas mensalidades no curso de
Inglês e Espanhol
• Rua Síria, 462 - Cariru – Ipatinga
3825-1152
• Rua Osvaldo Cruz, 248 - Cidade Nobre - Ipatinga
3821-6445
Uptime
50% de desconto sobre a tabela regular +
Brindes exclusivos (óculos de VR*)
Av. Japão, 739 - Cariru- Ipatinga
3668-4009
Wizard
5% de desconto em outros idiomas - Class
• Av. Japão, 291 - Cariru- Ipatinga
3825-1109
• Rua Visconde de Mauá, 100
Cidade Nobre - Ipatinga
3825-1410

Faculdade Pitágoras
Até 20% de desconto (consulte condições)
Rua Jequitibá, 401 - Horto – Ipatinga
2136-2000
Faculdade Única
15% a 25% de desconto (consulte condições)
Rua Salermo, 299 -Bethânia – Ipatinga
2109-2300
Rede de Ensino Doctum
Descontos de até 50% nas mensalidades
(Consulte condições)
Rua Potiguar, 150 - Iguaçu – Ipatinga
3826-5198
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A força da motivação para
alavancar as vendas
Data: 16 a 19 de Setembro (2ª a 5ª feira)
Horário: 19h às 22h
Local: Sala de Treinamentos “Walter Salles”
2º andar - Sede ACIAPI/CDL
Instrutora: Marilene Vitorino
Investimento: Associados ACIAPI-CDL
e Estudantes: R$75,00
Não Associados
ACIAPI-CDL: R$110,00

Comunicação
interpessoal e
atendimento ao cliente
Data: 30 de setembro a
3 de Outubro (2ª a 5ª feira)
Horário: 19h às 22h
Local: Sala de Treinamentos
“Walter Salles”
2º andar - Sede ACIAPI/CDL
Instrutor: Ricardo Luís Rocha
Investimento: Associados ACIAPI-CDL
e Estudantes: R$75,00
Não Associados
ACIAPI-CDL: R$110,00
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