
Dezembro/2019 - Nº 191 - Biênio 2019/2021





DIRETORIA ACIAPI (2019-2021)

Presidente: Cláudio Zambaldi Oliveira
1º Vice-Presidente: Márcio Caldeira de Souza Penna
2º Vice-Presidente: Alberto Múcio de Almeida Murta
1º Diretor Secretário: Wander Luis Silva
2º Diretor Secretário: Marconi Mendanha Marinho
1º Diretor SPC: André de Freitas Gonçalves 
2º Diretor SPC: Cléber de Pinho e Silva 
1º Diretor Financeiro: Luís Henrique Alves
2º Diretor Financeiro: Jésus Henrique Silveira e Silva
1º Diretor Social: José Francisco Ferreira Neto
2º Diretor Social: Rivadável Socorro de Carvalho
1ª Diretor Lojista: João Paulo do Carmo Barros 
2º Diretor Lojista: Mauro Lage Bretas

CONSELHO FISCAL
Titulares
Célio Firmino Souza, Rogério de Freitas Campos e
Jhon Wellington Matias de Oliveira

Suplentes
Waldecy Castro, Gustavo Augusto de Ataíde Souza e
Gláucio da Silva Sathler Júnior

CONSELHO DE ÉTICA
Amaury Gonçalves,  João de Oliveira, José de Oliveira Silva, José Dermo de 
Pinho, José Edélcio Drumond Alves,  Elísio Cacildo Vieira, Marinha Nogueira 
Xavier, Manuel Antônio Vital Andrade, Valter Antônio de Oliveira e Walter 
de Lima Salles

Assessores
José Carlos de Alvarenga, Joaquim Pereira de Oliveira, Luciomar Bicalho 
Dias, Rubens de Souza Brito, Rui Amorin, Adiel Oliveira, Hugo Perdigão,
Cleidson Gomes e José Assenir Bourguignon

07
08
10
16
19

DIRETORIA CDL DE IPATINGA (2019-2021)

Presidente: Amaury Gonçalves
Vice-Presidente: Alberto Múcio de Almeida Murta
Diretor Financeiro: Márcio Caldeira de Souza Penna
Diretor de Produtos e Serviços: Wanderlúcio Diniz Moreira
Diretor Comercial e de Expansão: Cláudio Zambaldi Oliveira
Diretor de Eventos e Comunicação: Wander Luis Silva
Diretor de Assuntos Públicos e
Municipais: José Francisco Ferreira Neto
Diretor de Meio Ambiente: Maurício Moreira Paula
Diretor de Assuntos de Tecnologia de Gestão
de Empresas: Jésus Henrique Silveira e Silva

CONSELHO FISCAL
Titulares
Abílio Maurício Maciel Vieira Machado, Rogério de Freitas Campos
e Luís Henrique Alves

Suplentes 
Waldecy Castro, Ilbert Xavier Damasceno e Hely Evangelista

Assessores
Gláucio da Silva Sathler Júnior, Eliza Soares,
Eliane Neves e Cléber de Pinho

Informativo da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação
de Serviços de Ipatinga e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ipatinga 

Rua Uberlândia, 331 - Centro - Cep.: 35160-024  - Ipatinga/MG       Tel.: (31) 3828 5151 / Fax: (31) 3828 5152 / SPC: (31) 3828 5153
www.aciapi.com.br         |       aciapi@aciapi.com.br         |       www.cdlipatinga.com.br         |       cdlipatinga@cdlipatinga.com.br

Redação e Edição: Tiago Araújo
Fotos: Tiago Araújo / Wôlmer Ezequiel /
Agência Cobertua-Sérgio Roberto

Produção Gráfica e Impressão:
Gráfica Art Publish - 31-3828.9020  -  artpublish@artpublish.com.br
Tiragem: 2.000 exemplares

Gerente Adm. Aciapi-CDL: Daniela Sírio Coelho Penna
Publicidade - Deptº Comercial Aciapi-CDL:
31-3828.5151  -  comercial@aciapi.com.br

13º salário aquece
a economia

Associado
em Foco

Mérito
Empresarial

Entrega de
kits de Natal

Refis de
Ipatinga 

Desejamos um
Feliz Natal
para todos!



� ACIAPI-CDL NOTÍCIAS   DEZEMBRO  2019

Amaury Gonçalves
Presidente da CDL Ipatinga

Cláudio Zambaldi Oliveira
Presidente da Aciapi

Caros associados, 

Chegamos ao último mês do ano com satisfação e com sen-

timento de dever cumprido. Foram várias ações realizadas pela 

Aciapi e CDL de Ipatinga ao longo desse ano, que tiveram apoio 

dos associados. A expectativa agora é que o comércio tenha 

bons resultados de vendas no período mais movimentado, que 

é o Natal.

Para essa data comemorativa, a Aciapi e CDL de Ipatinga pro-

movem a campanha Natal Premiado, que sorteará 10 prêmios 

para os consumidores neste mês. Vários kits já foram entregues 

para os associados que aderiram à campanha. O intuito é que os 

consumidores prestigiem o comércio de Ipatinga.     

Também foi lançado nesse ano a Feiraço 2020, com o tema 

“Na trilha da inovação”, que será realizada entre os dias 1 e 4 de 

abril do próximo ano. O público estimado é de mais de 25 mil visi-

tantes durante todo o evento. A venda de estandes ainda ocorre, 

basta os interessados procurarem a Aciapi-CDL para adquirirem 

o seu espaço. 

Nesta edição, você também confere os detalhes do evento 

Mérito Empresarial, no qual ocorreu a entrega dos prêmios para 

os Destaques do Ano de 2019, além de outras homenagens.  

Boa leitura!

A expectativa
agora é que o
comércio tenha 
bons resultados
de vendas no
período mais
movimentado,
que é o Natal.
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O pagamento do décimo terceiro 
salário deverá injetar na economia bra-
sileira R$ 214,6 bilhões, de acordo com 
estimativa divulgada pelo Departamen-
to Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).  Aproxima-
damente, 81 milhões de brasileiros se-
rão beneficiados com rendimento adi-
cional, em média, de R$ 2.451.

Têm direito a receber o salário extra 
os trabalhadores do mercado formal, 
inclusive empregados domésticos, os 
beneficiários da Previdência Social e os 
aposentados e beneficiários de pensão 
da União e dos estados e municípios. 
Em sua estimativa, o Dieese não leva 
em conta os trabalhadores autônomos, 
assalariados sem carteira ou quem re-
cebe algum tipo de abono de fim de 
ano.

Do total estimado de R$ 214 bi-
lhões, cerca de R$ 147 bilhões (68% do 
total), vão ser destinados aos empre-

gados formalizados, incluindo os tra-
balhadores domésticos. Aposentados 
e pensionistas vão receber R$ 67,7 bi-
lhões (32%). 

Entre os 81 milhões de brasileiros 
que devem receber o décimo terceiro 
salário, 49 milhões (61% do total) são 
trabalhadores no mercado formal. Os 
demais (39%) são aposentados ou pen-
sionistas da Previdência, aposentados e 
beneficiários de pensão da União (Re-
gime Próprio), de estados e municípios. 
Segundo os dados do Dieese, o volume 
de pessoas do mercado formal que re-
ceberão o décimo terceiro salário este 
ano aumentou em torno de 1% na 
comparação com os números de 2018. 

O maior valor médio para o déci-
mo terceiro salário deverá ser pago no 
Distrito Federal (R$ 4.558) e os meno-
res, no Maranhão e no Piauí (R$ 1.651 e 
R$ 1.647, respectivamente). De acordo 
com o Dieese, as médias não incluem o 

pessoal aposentado pelo Regime Pró-
prio dos estados e dos municípios.

O décimo terceiro salário nada mais 
é do que um pagamento que compen-
sa o colaborador pelas semanas traba-
lhadas não contabilizadas ao longo do 
ano, visto que alguns meses do ano 
têm quatro semanas e outros cinco.

Este pagamento pode ser feito 
em duas parcelas.  A primeira delas, 
chamada de adiantamento, corres-
ponde à metade da remuneração do 
mês anterior ao mês de recebimento, 
e não sofre descontos. Deve ser paga 
entre o mês de fevereiro e o dia 30 de 
novembro. A segunda parcela equivale 
ao salário bruto do mês de dezembro, 
com os descontos do adiantamento da 
primeira parcela, do INSS e do Imposto 
de Renda (IR). Deve ser paga até o dia 
20 de Dezembro.

Fonte: Agência Brasil

Décimo terceiro deve injetar R$ 214 bi na economia do país
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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

Marcada por ser 
moderna e divertida, 
a rádio Jovem Pan 
Ipatinga completou 
13 anos de existên-
cia em outubro des-
te ano. Atualmente, 
a programação da 
emissora inclui mú-
sicas, programas de 
entretenimento e 
jornalismo regional. Já a equipe da rádio conta com 13 
colaboradores, que se dedicam todos os dias para levar 
informação e alegria aos ouvintes. 

Para a gerente-geral da emissora de Ipatinga, Geny 
Barreto, a programação da Jovem Pan é diferenciada de-
vido à qualidade das músicas tocadas. “Temos todos os 
lançamentos mundiais. E na nossa programação, temos 
blocos comerciais bem menores em relação às demais 
emissoras. Portanto, isso contribuiu para manter a aten-
ção dos ouvintes, já que os blocos das músicas têm maior 
tempo de duração”, ressaltou.  

Geny Barreto ainda destacou que o jornalismo da Jo-
vem Pan tem credibilidade nacional, tendo notícias sobre 
vários temas. “Na nossa programação, às 7h05 tem o Jor-
nal da Manhã, com conteúdo nacional, e depois temos a 
nossa edição do Vale do Aço, com notícias regionais. Para 
realizar tudo isso, temos equipamentos diferenciados e 
contamos  com uma boa estrutura. Além disso, realizamos 
ações promocionais com sorteios e parcerias em shows. 
Isso tudo para ter um diferencial para nossos ouvintes e 
clientes”, afirmou. 

A gerente-geral ressaltou também que a partir de 
outubro, a rádio Jovem Pan passou a contar com a plata-
forma Panflix, que reúne podcasts, blogs e vídeos. “Essa é 
mais uma interatividade da Jovem Pan com seus ouvintes 
on/offline. Tem também o aplicativo da Jovem Pan para 
os smartphones. Assim, os ouvintes têm acesso à progra-
mação completa da rádio e podem acessar de qualquer 
lugar, desde que tenha internet”, pontuou.

A rádio Jovem Pan Ipatinga está localizada na rua Dia-
mantina, 259 - 4º andar – Centro.
Contato: (31) 3822-0893/(31) 3827-0770
www.jovempanipatinga.com.br.

Fundada há dois anos no bairro Caravelas, em Ipa-
tinga, a loja Econômica Confecções oferece uma série 
de produtos de qualidade para seus clientes. No es-
tabelecimento é possível encontrar peças de roupas 
para adultos e crianças, além de assessórios, como 
bolsas e bonés. A loja é ideal para aqueles que buscam 
estar sempre na moda. 

O proprietário da Econômica Confecções, Filemon 
de Souza Godoy, destacou que tem o intuito de ofe-
recer uma variedade de produtos, de forma que possa 
surpreender seus clientes. “Atendemos o público adul-
to, infantil, masculino e feminino. E o nosso diferencial 
é o preço acessível dos nossos produtos. Além disso, 
os clientes podem contar com várias marcas conheci-
das no mercado da moda e com um atendimento de 
qualidade, que faz toda a diferença”, afirmou. 

Filemon de Souza também salientou que a loja 
Econômica Confecções está presente nas mídias so-
ciais. “Os interessados em conhecer nossos produtos, 
podem acessar nossas páginas do Facebook e Insta-
gram, que vão encontrar fotos de algumas peças de 
roupas que vendemos. Mas também gostaria de con-
vidar as pessoas a visitarem nossa loja, garanto que vai 
valer a pena”, disse.

A Econômica Confecções está localizada na ave-
nida Getúlio Vargas, nº 1265, bairro Caravelas, em Ipa-
tinga.

Contato: (31) 98808-2525
(31) 98844-9001

Jovem Pan Ipatinga
Econômica Confecções
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Conforto, economia e tranquilidade. Esses são um 
dos objetivos da DRSERV, empresa que trabalha com 
vendas, instalação, manutenção e higienização de ar 
condicionado. A DRSERV está no mercado desde 2013. 
Atualmente, está localizada na rua Sigmund Freud, Nº 
228, bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. 

A proprietária da DRSERV, Rosiane Alba Regina, 
conta que antes de inaugurar a empresa, seu marido 
já trabalhava há anos no ramo de climatização de em-
presas e indústrias. “Ele que era responsável pelo setor 
de cuidados com os aparelhos de refrigeração. Quan-
do veio para Ipatinga e conheceu o mercado daqui, ti-
vemos o desejo de ter o nosso próprio negócio e atuar 
em vários segmentos de climatização, já que a região 
do Vale do Aço é muito quente”, informou. 

Segundo Rosiane, o ramo da climatização não é 
apenas a instalação de um ar condicionado ou sua 
limpeza, envolve mais do que isso. “Realizamos tam-
bém a assessoria técnica, na qual fazemos o cálculo de 
carga térmica, apontamos qual equipamento é ideal, 
elaboramos projetos de climatização de residência ou 
comercial”, disse. 

No início, Rosiane informou que o foco da DR-
SERV eram as lojas. “Nessa época, tivemos uma rede 
de lojas como principal cliente, mas conseguimos ex-
pandir para outras áreas. Hoje atendemos em 30 ci-
dades, aproximadamente. Temos contrato com lojas e 
indústrias. Além disso, vendemos equipamentos de ar 
condicionado. Portanto, oferecemos um serviço e pro-
duto de qualidade, tendo como foco um atendimento 
diferencial com nossos clientes”, pontuou. 
Contato: (31) 3821-2494
comercial@drservmg.com.br

Grupo Integrar
Gestão de Negócios

Com três áreas de 
atuação no merca-
do, o Grupo Integrar 
Gestão de Negócios 
atende em Ipatinga 
há mais de dois anos. 
Atualmente, o es-
tabelecimento está 
localizado na rua Ita-
jubá, Nº 120, sala 201, 
no Centro. Ao todo, 
são cinco funcionários que fazem parte da equipe de tra-
balho. Conforme o sócio proprietário, Dalber Magelo Silva, 
os serviços do Grupo Integrar envolvem gestão de negó-
cios, realização de processos seletivos e telemarketing. “Se 
o cliente precisar de inserir um produto na região, fazer 
gestão financeira ou de pessoas, e promover concursos 
públicos, pode contar com  a nossa equipe, porque não 
perdemos negócio. Ao longo desses anos, conseguimos 
ampliar bastante nosso ramo de atuação e adquirir bas-
tante experiência no mercado”, afirmou. 

Dalbert Magelo também destacou que na parte de 
gestão de pessoas, o Grupo Integrar realiza alguns even-
tos em determinadas épocas do ano, sendo que o último 
foi o “Feirão de Empregos”, que ocorreu em outubro.  “Es-
tamos trazendo essa cultura para a Ipatinga, algo que já 
acontece em São Paulo, Rio de Janeiro e em outras capi-
tais. Nesse último feirão que realizamos, que teve parceria 
com o Shopping Vale do Aço, nós ofertamos 220 vagas de 
empregos e tivemos 2.300 pessoas presentes. E já ficamos 
sabendo que 50 pessoas foram empregadas efetivamen-
te, sendo que as vagas eram para a região do Vale do Aço”, 
citou.

Já o próximo o evento, Dalbert Magelo informou que 
será o “Feirão Imobiliário de Financiamento Próprio”.  “Será 
o primeiro feirão desse tipo na cidade. Já estamos fazen-
do toda articulação, reunindo com diversos empresários e 
construtores imobiliários. Acredito que será um sucesso”, 
salientou.
Contato: (31) 97117-1942
grupointegrar@hotmail.com
dalbermsa@gmail.com

DRSERV

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
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Aciapi e CDL de Ipatinga entregam
honrarias para Homenageados do Ano

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 7 de novembro, a entrega das honrarias aos Homenageados do Ano 2019,
durante o evento “Mérito Empresarial”. A cerimônia ocorreu no salão Garota de
Ipanema, no bairro Iguaçu, e contou com a presença de centenas de pessoas. 
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O prêmio de Destaque Lojista 
foi entregue para Sebastião Cam-
pos Neto, proprietário da Tião Ali-
nhamento. Na categoria Destaque 
na Comunidade, o professor Pablo 
D’ávila, da Academia Tokugawa, 
que recebeu a honraria. Já o tro-
féu de Empresário do Ano ficou 
com Jorge Luiz Vello, proprietário 
da Arcon Engenharia de Clima-
tização, mas como ele não pôde 
comparecer, sua esposa recebeu 
o prêmio em seu lugar. Todos es-
ses nomes foram escolhidos pelas 

diretorias da Aciapi-CDL, por meio 
de uma eleição, realizada no dia 8 
de agosto deste ano, na sede das 
entidades.

O Destaque Lojista, Sebastião 
Campos, ressaltou que é uma hon-
ra muito grande ser reconhecido 
pela sociedade e pelos amigos. 
“Enfrentamos uma batalha todos 
os dias. Portanto, fico muito agra-
decido e honrado por tudo isso. É 
uma alegria para mim, para minha 
família e para minha equipe de tra-
balho. Obrigado a todos por essa 

homenagem”, citou.
O Destaque na Comunidade, 

Pablo D’ávila, salientou que ficou 
muito satisfeito pela premiação 
recebida no evento Mérito Empre-
sarial. “Essa homenagem é um re-
conhecimento do serviço que faço 
há alguns anos na minha acade-
mia de jiu-jitsu e judô. Nunca tra-
balho pensando em receber algo 
em troca, e essa homenagem me 
dá forças para continuar com meu 
trabalho social, que evolve crianças 
e adolescentes”, destacou.
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Dias antes da cerimônia, o Em-
presário do Ano, Jorge Luiz Vello, 
contou que ficou muito feliz pela 
homenagem. “Não esperava por 
essa honra de ser eleito Empresá-
rio do Ano. A minha empresa sur-
giu em 1988, mas desde 1975 eu 
já trabalhava no ramo. Evoluímos 
muito ao longo desses anos. Hoje 
temos em torno de 200 funcioná-
rios diretos, mais 90 terceirizados. 
Além disso, realizamos obras em 
vários estados do país, como Espí-
rito Santo, Bahia, Pará, São Paulo e 
Minas Gerais”, informou.

Para o presidente da CDL de 
Ipatinga, Amaury Gonçalves, essa 
homenagem realizada no Méri-
to Empresarial é uma forma de 
incentivar os destaques do ano 
a continuarem se esforçando e 
se dedicando em seus trabalhos. 
“Esperamos que todos esses ho-
menageados continuem se des-
tacando no dia a dia, assim como 
os outros empresários e lojistas da 
cidade, porque todo esforço é re-
compensado uma hora”, opinou.  

O presidente da Aciapi, Cláu-
dio Zambaldi, afirmou que essa 
cerimônia é uma oportunidade 
para mostrar e valorizar o trabalho 
dos destaques do ano. “As direto-
rias da Aciapi e CDL de Ipatinga 
se reúnem todos os anos e fazem 
uma eleição, de forma bem de-
mocrática, com o intuito de mos-
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trar para toda a sociedade o que 
os empresários e lojistas de des-
taque têm feito para a cidade. E 
quando entregamos as honrarias, 
é uma forma de reconhecer todo 
esse trabalho feito ao longo do 
ano”, disse.

Comenda “Rinaldo
Campos Soares”

No evento, também houve 
a entrega da Comenda “Rinaldo 
Campos Soares”, que visa home-
nagear as personalidades que 
se destacaram em suas áreas de 
atuação. Com isso, em sua quarta 
edição, foram contemplados com 
a comenda: Elias Caetano Ferrei-
ra, presidente da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de 
Ipatinga (AAPI); Emílio César Ri-
beiro Parolini, presidente da Fede-
ração das Associações Comerciais 
e Empresariais do Estado de Minas 
Gerais (Federaminas); e José Car-
los de Alvarenga, ex-presidente 
da CDL de Ipatinga. A diretora e 
ex-presidente do Conselho da 
Mulher Empreendedora da Acia-
pi-CDL, Fátima Salles, também foi 
homenageada por ter recebido o 
prêmio “Mulheres Além das Ge-
rais” da Federaminas Mulher no 
22º Congresso das Associações 
Comerciais e Empresariais de Mi-
nas Gerais, realizado em Araxá, no 
mês passado.    
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Acesse e conheça a rede
Unimed no Vale do Aço

Ligue e contrate um plano
para crianças e jovens

solucoesunimed.com.br/aquitem

CUIDAR DELES.
ESSE É O PLANO.
PLANOS PARA
CRIANÇAS E JOVENS.

Faça um plano Unimed Jovem para seu filho e tenha 
todos os benefícios da maior rede de atendimento do 
Brasil.  Pequeno no preço, grandes nas vantagens. Porque os 
primeiros planos para a nossa vida, a gente nunca esquece.

A partir de
R$ ,9073

                    COBERTURA NACIONAL
              CARÊNCIA ZERO
         AMPLA REDE CREDENCIADA
     HOSPITAL CERTIFICADO
LABORATÓRIO PRÓPRIO

Ipatinga: 2136-2255
Fabriciano: 3842-4450
Timóteo: 3848-6532

* 
co

ns
ul

te
 c

on
di

çõ
es

. V
al

or
es

 a
pr

ox
im

ad
os

.

A
N

S
 n

º 3
5

.9
28

-9
A

N
S

 n
º 4

1.
77

1-
8



DEZEMBRO  2019   ACIAPI-CDL NOTÍCIAS 1�

2P
 P

ro
p

ag
an

d
a

Acesse e conheça a rede
Unimed no Vale do Aço

Ligue e contrate um plano
para crianças e jovens

solucoesunimed.com.br/aquitem

CUIDAR DELES.
ESSE É O PLANO.
PLANOS PARA
CRIANÇAS E JOVENS.

Faça um plano Unimed Jovem para seu filho e tenha 
todos os benefícios da maior rede de atendimento do 
Brasil.  Pequeno no preço, grandes nas vantagens. Porque os 
primeiros planos para a nossa vida, a gente nunca esquece.

A partir de
R$ ,9073

                    COBERTURA NACIONAL
              CARÊNCIA ZERO
         AMPLA REDE CREDENCIADA
     HOSPITAL CERTIFICADO
LABORATÓRIO PRÓPRIO

Ipatinga: 2136-2255
Fabriciano: 3842-4450
Timóteo: 3848-6532

* 
co

ns
ul

te
 c

on
di

çõ
es

. V
al

or
es

 a
pr

ox
im

ad
os

.

A
N

S
 n

º 3
5

.9
28

-9
A

N
S

 n
º 4

1.
77

1-
8



1� ACIAPI-CDL NOTÍCIAS   DEZEMBRO  2019

Entrega de kits de Natal para os associados
A Associação Comercial, Indus-

trial, Agropecuária e de Prestação 
de Serviços (Aciapi) e a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipa-
tinga promoveram, no dia 1º de 
novembro, a entrega dos kits de 
Natal para os associados que ade-
riram à campanha natalina. Antes 
disso, também foi realizada uma 
palestra motivacional de vendas, 
ministrada pelo lojista e diretor da 
Aciapi, André Gonçalves. Ambas as 
atividades ocorreram na sede das 
entidades.

Conforme o presidente da 
Aciapi, Cláudio Zambaldi, os par-

ticipantes foram treinados para que 
possam orientar, da melhor forma 
possível, os consumidores a baixa-
rem o ACIAPI CDL APP, a cadastrarem 
os cupons da campanha de Natal e 
a utilizarem o novo sistema digital de 
Ponto de Vendas (PDV). “Foi um even-
to bastante produtivo para todos nós. 
Tenho certeza que esse treinamento 
irá fazer diferença durante as vendas. 
E no kit de Natal que entregamos para 
os associados contem 1.000 cupons/
vouchers numerados para serem ca-
dastrados no aplicativo ou no site da 
campanha e 2 cartazes de divulgação. 
Além desse material, a empresa par-

ticipante terá acesso, por meio do 
site, a todos os cupons cadastrados 
pelos seus clientes”, explicou.

A gerente executiva, Daniela 
Sírio, agradeceu a presença dos 
associados que estiveram presen-
tes na entrega dos kits e desta-
cou que ainda é possível aderir à 
campanha de Natal. “Esse período 
natalino é aguardado pelo comér-
cio com muita expectativa, já que 
há uma intensa movimentação de 
consumidores pelas ruas, buscan-
do presentes para seus parentes e 
amigos. Por isso que é importante 
a adesão dos lojistas à campanha 
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de Natal, para que juntos possamos 
atingir nossas metas e obter bons 
resultados de vendas”, enfatizou.

Prêmios
Nesta edição serão sorteados 

10 prêmios para os consumidores, 
dentre eles, um Fiat Mobi Easy 0KM, 
2 patinetes elétricos, 4 smart TV’s 
e 3 smartphones. Além disso, para 
cada cupom sorteado, o comerci-
ário que realizou a venda receberá 
R$ 150 em dinheiro. Já o responsá-
vel por vender para o ganhador do 
automóvel receberá R$ 400, em di-
nheiro. O sorteio dos prêmios será 
realizado no dia 27 de dezembro, 
no Parque Ipanema.
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Último mês para aderir ao
Refis de Ipatinga 

O prazo para aderir ao Programa 
de Recuperação Fiscal (Refis) 2019 
de Ipatinga terminará no dia 20 de 
dezembro. Essa é uma oportunidade 
aos contribuintes, tanto pessoa física 
quanto jurídica, que estão em atraso 
com algum tipo de tributo munici-
pal, para negociarem seus débitos. 

A Procuradoria Geral do Muni-
cípio de Ipatinga (Proger) informou 
no mês de novembro que já realizou 
cerca de 3.500 acordos com contri-
buintes devido às vantagens ofere-
cidas no Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis) 2019. As negociações 
foram abertas aos devedores em 
setembro passado, com condições 
especiais e até mesmo inéditas, 
proporcionadas pela administração 
municipal. Os acordos são relaciona-
dos a débitos em aberto, cobrança 
judicial e protesto. As dívidas são 
referentes ao Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU), Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS-
QN), taxas e multas.

Quem deseja aderir ao Progra-
ma deve comparecer à Prefeitura 
de Ipatinga até o dia 20 de dezem-
bro de 2019. Pessoas físicas devem 
apresentar a Carteira de Identidade 
e o CPF. Os representantes legais de 
empresas precisam estar munidos 
também de Identidade e CPF, além 

do ato constitutivo do empreendi-
mento. 

Neste ano, a regularização das 
dívidas junto ao município é uma 
oportunidade ainda mais importan-
te para o contribuinte, porque em 
2020, como se trata de ano eleitoral, 
o poder público está impedido de 
conceder benefícios dessa espécie.

Os parcelamentos que estejam 
em curso também poderão ser re-
vistos por solicitação dos devedores. 
O horário de atendimento é das 12h 
às 18h.

Formas de pagamento
Conforme a lei, para o paga-

mento à vista é concedido perdão 
de 99% dos juros, a partir da data de 
inscrição do débito na Dívida Ativa. 

Quem decidir pagar em até 24 par-
celas terá um desconto nos juros de 
90%. Em até 48 parcelas, o desconto 
é de 70% e, em até 96 vezes, de 50%. 
Outro benefício do Refis 2019 é que 
os juros incidentes sobre o saldo 
devedor foram reduzidos à metade, 
caindo de 1% para 0,5% ao mês. 

Outro benefício para o contri-
buinte que atualmente possui con-
tas bancárias ou veículos bloqueados 
em virtude do processo judicial de 
cobrança é que com a negociação 
é possível providenciar a liberação. 
Após a negociação e efetivação de 
pagamento já é possível ao muníci-
pe solicitar sua certidão negativa. Os 
débitos em execução fiscal e protes-
to são suspensos com o acordo. 

Fonte: Site Prefeitura de Ipatinga





1 - Se envolva com a cultura 
organizacional de empresa
Cada empresa possui seu pró-
prio modo de ser, pensar e agir. 
Sendo assim, fique atento à 
forma com que as coisas fun-
cionam dentro do seu local 
de trabalho e adote esse estilo 
para suas funções diárias. Tro-
que expertises com colegas de 
trabalho, proponha soluções se 
necessário, peça direcionamen-
tos ao seu gestor e, claro, bus-
que se integrar ao time. Busque 
se diferenciar e certamente será 
notado.
 
2 - Demonstre interesse
Não se submeta a fazer apenas o 
delegado ou esperado. Vá além, 
envolva-se! Conheça os outros 
setores da empresa. Se coloque 
à disposição para contribuir e 
ajudar. Tendo uma visão mais 
abrangente sobre o negócio do 
seu local de trabalho, é possível 
vislumbrar maiores oportunida-
des de efetivação.

3 - Se relacione
“Oi, bom dia”, “Posso almoçar 
com vocês?”. Aproveite os pe-
quenos momentos do dia a dia 
para se relacionar com as pesso-
as do seu trabalho. Busque ser 
gentil, troque informações, dia-

logue. Além de ser enriquecedor, 
conhecer novas pessoas também 
é uma ótima oportunidade para 
ser visto como um profissional de 
fácil convívio e entrosado.

4 - Apresente resultados
Tenha de forma clara e concisa 
qual é a sua função no novo tra-
balho. Com objetivos bem defini-
dos fica muito mais fácil focar nos 
resultados esperados pela empre-
sa. Desta forma, estabeleça metas 
pessoais e profissionais e trabalhe 
para conquistá-las. Se mantenha 
focado!

5 - Busque oportunidades
para dizer: “eu quero ser
efetivado”
Ainda que a empresa não tenha 
pretensão de contratar efetiva-
mente um novo funcionário, se 
você realmente gostou da expe-
riência e tem vontade fazer parte 
do time fixo da empresa, busque 
uma oportunidade para dizer 
isso. Chame o seu gestor em 
particular, explique suas expec-
tativas, pergunte sobre a possi-
bilidade de uma efetivação. No 
mais, aguarde o fim do contrato 
e assim, quem sabe, as coisas 
mudem.

Fonte: Site Administradores

dicas para
transformar o

trabalho temporário 
em efetivo

Neste último mês do ano, se ini-
cia uma nova movimentação no 

mercado de trabalho: as vagas 
temporárias. Com a grande de-

manda das festas de Natal e Ano 
Novo, segmentos como comércio 

e serviços ficam aquecidos e se 
tornam oportunidade para aqueles 

que estão à procura de emprego, 
bem como renda extra.

Veja ao lado cinco dicas valiosas 
para transformar o trabalho

temporário em fixo:
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A força da motivação
para alavancar suas
vendas no Natal

Data: 9 a 12 de Dezembro  (2ª a 5ª feira)
Horário: 19h às 22h
Local:  Sala de Treinamentos
              “Walter Salles”
              2º andar - Sede ACIAPI/CDL
Instrutor: Jaider Silva
Investimento:
Associados ACIAPI-CDL
e Estudantes: R$75,00
Não Associados
ACIAPI-CDL: R$110,00
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