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Caros associados,

Para acompanhar
esse avanço
econômico,
a Aciapi-CDL
planeja diversas
ações, dentre elas,
a Feiraço 2020
“Na trilha da
Inovação”, que
será realizada
em abril.

Após um ano de muitas conquistas, iniciamos 2020 com grandes expectativas. Ao longo desse período, vários projetos serão realizados pela Aciapi e CDL de Ipatinga, com o intuito de fortalecer o
associativismo e desenvolver o comércio local. Para esse ano, ainda
há uma previsão do crescimento da economia do Brasil, que terá
atividades comerciais mais intensas.
Para acompanhar esse avanço econômico, a Aciapi-CDL planeja
diversas ações, dentre elas, a Feiraço 2020 “Na trilha da Inovação”,
que será realizada em abril, pelo segundo ano consecutivo. Essa será
uma oportunidade para quem deseja divulgar a marca e prospectar
novos clientes nessa feira comercial, que contará com a participação
de vários empresários e lojistas. Mais detalhes acerca desse evento
estão nesta edição.
Nesse ano, será realizada também a campanha Amor Premiado
no comércio de Ipatinga, que contemplará quatro datas especiais
(Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças).
Para cada uma dessas datas, a Aciapi-CDL sorteará prêmios aos consumidores, que compraram nas lojas participantes da campanha.
Os leitores também poderão conferir nesta edição a entrega dos
prêmios da Campanha Natal Premiado 2019, que foi encerrada com
chave de ouro. Foram entregues 10 prêmios aos sorteados, dentre
eles, um carro 0km. Foi um momento de muita alegria e emoção.
Tudo isso só foi possível por causa do apoio dos lojistas e consumidores que acreditaram na campanha, valorizando o comércio de
Ipatinga.
Confira ainda nesta edição da revista a programação dos cursos
ofertados pela Aciapi-CDL, lista de feriados em 2020, cuidados com
o golpe do boleto, guia de convênios e outras novidades do mundo
empresarial.
Boa leitura!

Cláudio Zambaldi Oliveira
Presidente da Aciapi
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Amaury Gonçalves
Presidente da CDL Ipatinga
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2020 terá 11 feriados nacionais em dias de semana
O ano de 2020 promete mais
dias de descanso do que 2019. Dos
12 feriados nacionais, 11 caem em
dias de semana e dez podem ser
emendados com sábados e domingos. A lista não inclui os feriados estaduais e feriados municipais.
As exceções aos feriados colados
ao fim de semana são 1º de janeiro
(Confraternização Universal), que
caiu em uma quarta-feira; 21 de abril
(Tiradentes), que será em uma terçafeira e o Corpus Christi (11 de junho),
que sempre cai às quintas-feiras, 60
dias após a Páscoa.
Páscoa e carnaval são feriados
alongados em todos os anos. A Paixão de Cristo (sexta-feira) será no dia
10 de abril. A segunda-feira e a terça-
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feira de carnaval cairão nos dias 24 e
25 de fevereiro, respectivamente.
Além desses dias, os brasileiros
poderão emendar com o fim de
semana o Dia do Trabalho (1º de
maio) que cai numa sexta-feira, assim como o Natal (25 de dezembro).
Já os feriados da Independência do
Brasil (7 de setembro), de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e
de finados (2 de novembro), cairão
em uma segunda-feira.
Com tanto feriado, há quem
preveja perdas econômicas. “O varejo nacional deve deixar de faturar R$
11,8 bilhões em 2020 por causa de
feriados nacionais e pontes ao longo
do ano. O total é 53% maior do que
a perda prevista para 2019, de R$ 7,6

bilhões”, calcula a Federação do Comércio de São Paulo.
Outros setores de atividade econômica festejam, como é o caso do
turismo. “No ano passado, os feriados prolongados resultaram em 13,9
milhões de viagens, que injetaram
R$ 28,84 bilhões na economia brasileira”, soma o Ministério do Turismo
(MTur).
Fonte: Site Agência Brasil
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Feiraço 2020: Oportunidade de Negócios
Entre os dias 1 e 4 de abril deste ano,
ocorrerá a Feiraço 2020, no estacionamento do estádio Ipatingão. Essa edição
terá como tema “Na Trilha da Inovação”
e será uma realização da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de
Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
de Ipatinga, Administração Municipal de
Ipatinga e Sebrae.
Ao todo, serão 119 estandes nesta edição, destinados às empresas dos
mais variados setores de produtos e serviços. Desse total de estandes, oito serão
ocupados por empresas âncoras, ou seja, empresas de
destaque no evento. E será cobrado na entrada dos visitantes apenas um quilo de alimento não perecível. A
expectativa de arrecadação de alimentos é de em torno de cinco toneladas, que serão doados para o banco
de alimentos da cidade.
A Feiraço contará com uma ampla praça de alimentação com restaurantes e food trucks, que irão oferecer
um cardápio bem variado aos visitantes. O público ainda poderá se divertir com shows de bandas regionais,
que ocorrerão todos os dias dentro da Feiraço, na praça de alimentação.

Negócios
O presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, destacou
que o principal objetivo da Feiraço é fomentar negócios e valorizar os empreendimentos estabelecidos no
município de Ipatinga. “Essa será uma boa oportunidade para fazer novos negócios. Vários empreendedores
de diversos segmentos da cidade e região estarão presentes na Feiraço. Temos também uma expectativa de
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O evento será realizado pela segunda vez no
estacionamento do hall do Ipatingão

receber mais de 25 mil visitantes durante o evento. Portanto, garanto que será uma ótima oportunidade para
os empresários e para os consumidores”, enfatizou.

Tecnologia
O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, ressaltou que nessa edição da Feiraço, a tecnologia terá destaque. “Entre as novidades para essa edição,
está o uso da tecnologia QR Code em cada estande da
feira. Dessa forma, por meio dessa ferramenta tecnológica, a página das empresas no site da Feiraço poderá
ser acessada pelos smartphones. Além disso, o consumidor conseguirá registrar sua visita nos estandes com
o QR Code. Assim, ele poderá receber ofertas, brindes
ou até mesmo concorrer a uma promoção”, destacou.
A empresa Giganet também irá disponibilizar internet gratuita aos visitantes e expositores da Feiraço
2020.
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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

Roberto Escapamentos
& Mecânica
Sempre com aprimoramento contínuo da qualidade de seus serviços em busca de excelência, a Roberto Escapamentos & Mecânica foi fundada em 1999
por três irmãos da família Andrade. Ano passado, a
empresa comemorou 20 anos de existência com toda
a equipe de trabalho.
Conforme Paulo Célio, um dos sócios da Roberto
Escapamentos, a empresa visa manter o foco no cliente, na qualidade dos serviços e na motivação da equipe para permanecer como a marca mais lembrada no
segmento de oficina de escapamento. “Por 10 anos
consecutivos, recebemos o Prêmio Notorius da Aciapi-CDL, que é um reconhecimento de todos nossos
clientes, que valorizam o nosso esforço e dedicação”,
afirmou.
Paulo Célio também informou que o estabelecimento oferece consertos em geral nos veículos e
conta com uma equipe de profissionais qualificados.
“Temos equipamentos modernos e uma excelente
estrutura. Fazemos também balanceamento e alinhamento computadorizados. E se for viajar, passe primeiro na Roberto Escapamento & Mecânica, para pegar a
estrada tranquilo”, destacou
Atualmente, a Roberto Escapamentos & Mecânica conta com duas unidades em Ipatinga. Uma está
localizada na rua Tiago Machado Garcia, nº 369 - Residencial Airton Senna. E a outra se encontra na avenida
Minas Gerais, nº 685 – Caçula.
Contato: 3826-9140/ 3821-9774 / (31) 98500-2899
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Baby Store

Com duas unidades em Ipatinga, nos bairros Centro
e Ideal, a Baby Store se preocupa em satisfazer, da melhor forma possível, todos os pais que têm um bebê dentro de casa. É possível encontrar nas duas lojas produtos
de qualidade e fundamentais para os bebês, que exigem
muito cuidado e carinho durante essa fase da vida.
A proprietária da Baby Store, Thabata Fernandes de
Sousa, destacou que trabalha nesse ramo há mais de cinco anos e que suas lojas contam com cinco funcionários,
ao todo. “Temos produtos importados e nacionais, que
são direcionados ao cuidado com o bebê. Vendemos diversos acessórios, como mamadeira, bicos, roupas, brinquedos, carrinho e dentre outros”, afirmou.
Thabata Fernandes também salientou que os clientes podem contar com um atendimento diferenciado
em suas lojas do Centro e Ideal. “Estamos prontos para
atender as necessidades do nosso público. Por meio das
nossas mídias sociais, os interessados também podem
conferir os produtos disponíveis e todas as novidades”.
As unidades da Baby Store estão localizadas na rua
Dilermano Reis, nº 34, no bairro Ideal, e na rua Mariana,
nº 74, no Centro.
Contato: (31) 98671-3065 / (31) 99888-5535
babystoreipatinga@gmail.com

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

Saberes Instituto

Gadeji
Desde 2001 no mercado, a Gadeji é uma corretora
de seguros que oferece um atendimento de qualidade
e de confiança para seus clientes. Os sócios-proprietários são Emílio Vieira Corrêa e Gerson Corrêa. Já a sede
da Gadeji está localizada na avenida Monteiro Lobato,
nº 158, no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga.
A Gadeji busca ser referência em seguros e soluções para o mercado segurador, fornecendo produtos,
serviços e atendimento, conforme as necessidades
das seguradoras e dos seus clientes, com o intuito de
tornar-se uma das principais corretoras de seguros do
Brasil .
A Gadeji também tem como missão de relacionar
com seus parceiros, a fim de manter uma qualidade de
atendimento, além de aprimorar o seu conhecimento
profissional e estrutura tecnológica.
Segundo Emílio Vieira, a Gadeji é inovadora, tecnológica e com pouca burocracia. “Isso tudo facilita a
agilidade dos serviços da corretora de seguros, que
está no mercado desde 2001. Dentre os produtos oferecidos, estão os seguros de automóveis, residência,
empresa, condomínio, consórcio, seguro de vida e outros. Temos muitos clientes, de vários estados do Brasil.
Então, venha para Gadeji. Será um prazer tê-lo como
cliente”, afirmou.
Contato: 3826-1186
emilio@gadeji.com.br/www.gadeji.com.br

A Educação Infantil do Saberes Instituto é baseada no
construtivismo, em que o estudante é protagonista do
seu próprio conhecimento. A escola conta com cerca de
20 funcionários qualificados e está localizada na rua Loendro, nº 416, bairro Esperança, em Ipatinga.
O Saberes Instituto foi criado pelas sócias Viviane Macedo e Kíssila Ribeiro, com uma proposta de inovar o ensino na região do Vale do Aço. Conforme Viviane, o Saberes
surgiu em 2016 para suprir uma demanda de alunos na
parte do reforço escolar. “Ao longo do tempo, o instituto
começou a trabalhar também com preparatórios para o
Cefet, IFMG, Enem e concursos, além de oferecer curso de
Libras para adultos. Depois disso, surgiu a necessidade de
trabalharmos com a Educação Infantil”, informou.
A sócia Kíssila também destacou que o Saberes é uma
escola pioneira na implantação de aulas de Libras para
crianças. “A nossa educação infantil iniciou em 2019 e trouxe uma proposta diferenciada, onde as crianças aprendem
brincando. Mas nós também fomos a primeira escola do
Vale do Aço a ter aula de Libras para educação infantil. Temos uma professora surda, que ensina a teoria e prática da
Libras a partir do maternal. E além da exigência curricular
do MEC, temos aulas extracurriculares, todas inclusas na
mensalidade, como aulas de culinária, informática, teatro,
inglês, educação financeira e música. Oferecemos também o período integral e parcial para atender a demanda
dos pais”, enfatizou.
O Saberes Instituto também está presente nas mídias
sociais. No Instagram, as páginas são @saberesipa e @sabereseduc. E no Facebook, @SaberesIpa.
Contato: (31) 98799-6866
3821-4860.
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Aciapi e CDL de Ip
campanha de Natal co
A campanha Natal Premiado

dentre eles, um Fiat Mobi Easy

Parque Ipanema.

2019 foi finalizada no dia 30 de

0KM, 2 patinetes elétricos, 4 smart

dezembro do ano passado com

TV’s de 32’’ e 3 smartphones.

a entrega dos prêmios sorteados.

Além disso, os comerciários que

Para o presidente da Aciapi,

Os ganhadores e comerciários

realizaram a venda dos cupons

Cláudio Zambaldi, após a entrega

receberam a premiação na sede

premiados receberam R$ 150,

dos prêmios, fica um sentimento

da Associação Comercial, Indus-

em dinheiro. Já o comerciário

de missão cumprida. “Gostaria de

trial, Agropecuária e de Prestação

responsável por vender para o

agradecer todo o empenho da

de Serviços de Ipatinga (Aciapi)

ganhador do automóvel ganhou

diretoria e equipe da Aciapi-CDL.

e Câmara de Dirigentes Lojistas

R$ 400, em dinheiro. O sorteio dos

Gostaria de agradecer também a

(CDL) de Ipatinga.

prêmios foi realizado no dia 27 de

participação dos nossos associa-

dezembro, no galpão principal do

dos, já que a campanha é pro-

Foram entregues 10 prêmios,
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Missão cumprida

patinga finalizam a
om entrega de prêmios
movida, justamente, em prol dos

a cidade. “A partir do momento

mesmos. Fizemos uma campanha

que os consumidores priorizam o

é uma das maiores ações promo-

bonita e justa, com o sorteio de

comércio de Ipatinga, o dinheiro

cionais de fim de ano de todo o

10 prêmios, dentre eles, um carro.

é revestido para dentro da cidade,

Leste de Minas Gerais. Milhares de

Tudo isso foi possível de ocorrer

contribuindo para a geração de

consumidores participaram desta

devido ao associativismo”, afir-

emprego e renda. Esse é o nosso

edição e houve uma boa adesão

mou.

propósito. Portanto, no próximo

dos lojistas. Um dos principais

ano teremos mais campanhas,

objetivos da ação é estimular o

aproveitou para agradecer a

com mais novidades e contamos

consumo no comércio local no

participação de todos os consu-

com a adesão de nossos associa-

período natalino, para o desen-

midores na campanha de Natal,

dos para atingir o sucesso mais

volvimento do mercado, além da

que traz diversos benefícios para

uma vez”, salientou.

geração de emprego e renda.

Cláudio Zambaldi também

A campanha Natal Premiado
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Conheça o ganhador do Fiat Mobi 0KM
O ganhador do Fiat Mobi 0KM
foi João Cipriano dos Santos, que é
morador do bairro Caladinho, em
Coronel Fabriciano. Ele já saiu com
o carro novo e emplacado, logo
após a entrega dos prêmios, no dia
30 de dezembro, na sede da Aciapi-CDL.
João Cipriano contou que nem
esperava ser sorteado e que ficou
muito surpreendido. “Quando minha filha me informou que eu tinha
ganhado um carro, pensei que era
brincadeira, só depois que conversei melhor com os representantes
da Aciapi-CDL que percebi que era

14
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verdade. Senti uma emoção muito
grande. Estou muito feliz com esse
prêmio”, destacou.
João Cipriano também afirmou
que sempre participa das campanhas da Aciapi-CDL, mas só dessa
vez que foi sorteado. “Meu sonho foi
realizado. Há anos que eu planejava
trocar de veículo, mas por causa de
outras prioridades, não tinha conseguido até então. Agora vou começar
o ano novo, com carro novo. E já pretendo viajar com o carro para o Espírito Santo”, disse.
A comerciária Nathalia Lopes, da
Rádio Educadora, que foi responsá-

vel por vender para o ganhador do
automóvel. Com isso, ela recebeu
R$ 400, em dinheiro. “Vou começar
2020 com o pé direito. Foi uma surpresa para mim”, informou.
Nathalia Lopes ainda ressaltou
que gostou muito da campanha
Natal Premiado da Aciapi e CDL de
Ipatinga. “Adorei fazer parte dessa
campanha. Vale muito a pena participar. Eu particularmente gostei
muito e espero participar das próximas. Eu ainda não sei com o que
vou gastar esse dinheiro que ganhei do sorteio. Preciso me planejar
direito e pensar melhor”, revelou.

Conheça os ganhadores da
Campanha Natal Premiado 2019

1º PRÊMIO: 01 SMARTPHONE
Consumidor: Bruno Moises Alves Ribeiro
Onde comprou: Emflortec

2º PRÊMIO: 01 SMARTPHONE
Consumidor: Jean Carlos
Onde comprou: Marcelo Alinhamento

3º PRÊMIO: 01 SMARTPHONE
Consumidor: Cély Angélica Reis Batista
Onde comprou: Leno Calçados

4º PRÊMIO: SMART TV
Consumidor: Geraldo Vieira da Silva
Onde comprou: Lojas Alvim

5º PRÊMIO: SMART TV
Consumidor: Dalva Maria da Costa Pereira
Onde comprou: Nossa Loja

6º PRÊMIO: SMART TV
Consumidor: Suane Stephane Marques Araújo
Onde comprou: Walery Jeans

7º PRÊMIO: SMART TV
Consumidor: Patrícia Souza Silva
Onde comprou: Espaço Vip

8º PRÊMIO: PATINETE ELÉTRICO
Consumidor: Najela do Carmo Furbino
Onde comprou: Araújo Casa e Construção

9º PRÊMIO: PATINETE ELÉTRICO
Consumidor: Marcos Rodrigues Vicente
Onde comprou: Iguaçu Bombas

REALIZAÇÃO:

APOIO:

10º PRÊMIO: FIAT MOBI EASY 0KM
Consumidor: João Cipriano dos Santos
Onde comprou: Rádio Educadora
FEVEREIRO 2020 ACIAPI-CDL NOTÍCIAS
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Cuidados para evitar o golpe do boleto
A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga
(Aciapi) e a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Ipatinga alertam
aos associados e parceiros comerciais sobre os golpes de falsificação de boletos de cobrança bancária. Tal crime tem ocorrido com
frequência no âmbito regional e
nacional. Por isso, comunicamos
que há vários anos trabalhamos
com a emissão de boletos, exclusivamente, pelo banco Sicoob.
Caso o associado ou parceiro
comercial receba qualquer boleto
emitido em nome das entidades,
por meio de outro banco ou algum contato para troca de boletos, trata-se de fraude. Em muitos
casos, os golpistas enviam por
e-mail um boleto falso, bastante
idêntico ao original, com o mesmo nome e a mesma logomarca
da associação ou empresa. No
entanto, o número do código de
barras e o banco responsável são
diferentes. Neste caso, não pague
o boleto e entre em contato com
o departamento financeiro da
Aciapi-CDL pelo número de telefone (31) 3828-5173 ou (31) 38285151. Os boletos emitidos pela

Aciapi-CDL sempre são enviados
pelo e-mail fatura@aciapi.com.br.

Dicas
Primeiro é essencial que o
antivírus do computador esteja
sempre atualizado. Caso precise
imprimir uma via de boleto pela
internet, evite imprimir em computadores que não conhece.
Evite clicar em links desconhecidos para geração de boleto,
pois ser direcionado para uma página falsa com boleto adulterado.
Os boletos que recebe mensalmente de uma mesma empresa/banco normalmente são
padronizados. Compare-os. Dificilmente a marca do banco e os
códigos se alteram de um mês

para outro. Se ao receber ou imprimir o boleto identificar erros
ortográficos, manchas ou borrões
na impressão, formatação fora
do padrão ou qualquer outra característica que pareça estranha,
desconfie.
Se receber ligações ou mensagens de e-mail informando sobre
a necessidade de substituição de
boletos de cobrança já recebidos,
desconfie. A empresa e o banco já
têm os seus dados, por isso, nunca
passe informações pessoais por
telefone ou e-mail. Em caso de
dúvida, confira a emissão do boleto com a empresa emissora. Na
dúvida, não efetue o pagamento
e entre em contato com o emissor para receber orientações.

FEVEREIRO 2020 ACIAPI-CDL NOTÍCIAS

17

18

ACIAPI-CDL NOTÍCIAS FEVEREIRO 2020

FEVEREIRO 2020 ACIAPI-CDL NOTÍCIAS

19

Confiança empresarial sobe 1,5 ponto
e atinge maior nível do ano
O Índice de Confiança Empresarial, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 1,5 ponto
em dezembro de 2019, para 97,1
pontos. Este é o maior nível do índice desde janeiro, fechando o ano
com um saldo acumulado positivo
em 1,2 ponto, em uma escala de
zero a 200 pontos. O levantamento
mede a confiança dos empresários
de quatro setores: indústria, serviços, comércio e construção.
Segundo a coordenadora das
Sondagens da FGV/ IBRE, Viviane
Seda Bittencourt, o ano de 2019
terminou com um resultado positivo para a confiança empresarial.
“A percepção dos empresários sobre a situação atual dos negócios
avançou para o maior patamar
desde 2014, mas ainda abaixo dos
níveis considerados normais”, afirmou.
“Já as expectativas se mantiveram em 100 pontos, com uma
acomodação do comércio, pósliberação do FGTS, e um forte otimismo da construção. Os sinais são
favoráveis para o ano de 2020, mas
a continuidade da recuperação
depende da redução da incerteza,
que ainda se mantém em nível ele-

O levantamento mede a confiança dos empresários de quatro setores: indústria,
serviços, comércio e construção

vado, para que as empresas voltem
a investir”, ressaltou.
O índice que mede a percepção atual dos empresários subiu
1,7 ponto, para 94,5 pontos, o
maior nível desde abril de 2014
(96,5 pontos). O Índice de Expectativas se manteve relativamente
estável ao recuar 0,1 ponto, para
100,1 pontos, permanecendo em
nível considerado neutro (nem
pessimista, nem otimista).
Em dezembro, houve melhora
na confiança de todos os setores

que compõem o Índice de Confiança Empresarial. A confiança da
indústria subiu 3,2 pontos no mês
e fechou o ano crescendo, em média, 1,5 ponto no quarto trimestre
em relação ao trimestre anterior.
A confiança da construção,
que vem aumentando desde o final do segundo trimestre de 2019
(à exceção de setembro), atingiu
92,3 pontos em dezembro, o maior
nível desde junho de 2014 (92,9
pontos).
Fonte: Agência Brasil.
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Guia de

Convênios 2020
O Guia de Convênios 2020 já está disponível, com
condições especiais oferecidas somente para os associados da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga.
Essa edição do Guia de Convênios 2020 tem novas empresas conveniadas e promoções diferenciadas. Ao todo, o guia conta com descontos em 91 estabelecimentos comerciais, de diversos segmentos,
que já podem ser usufruídos.
Segundo o presidente da CDL de Ipatinga,
Amaury Gonçalves, os convênios são feitos por meio
de uma parceria entre associados, na qual é possível
disponibilizar vantagens durante a compra de produtos ou serviços. “Isso é bom para a empresa que
oferece o convênio e também para o cliente que
irá usufruir do benefício. Importante ressaltar que
os associados, funcionários e dependentes podem
utilizar do Guia”, destacou.
Conforme o presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, nas últimas edições, muitas pessoas utilizaram o Guia para obter descontos nas áreas como
educação, saúde e serviços em geral. “Esperamos
que os associados continuem usufruindo do guia e incentivem outras pessoas a usarem também. Os interessados podem acessar o Guia de Convênios pelo site da Aciapi, ou o próprio
guia impresso, que tem um formato de fácil portabilidade e manuseio”, salientou.
Para utilizar as vantagens dos convênios, basta apresentar na empresa conveniada o formulário de autorização, que pode ser solicitado junto à Aciapi-CDL.
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