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Amaury Gonçalves
Presidente da CDL Ipatinga

Cláudio Zambaldi Oliveira
Presidente da Aciapi

Caros associados, 

Neste mês de abril, será comemorado o aniversário de Ipatinga, 

que completará 56 anos de emancipação político-administrativa. Ao 

longo dessas décadas, o município teve um desenvolvimento signi-

ficativo e obteve diversas conquistas para a população. 

A Aciapi e CDL de Ipatinga também dão início, a partir do próxi-

mo mês, a campanha Amor Premiado, que irá contemplar o dia das 

Mães, dos Namorados, dos Pais e das Crianças. O intuito é valorizar 

o comércio de Ipatinga, incentivando os clientes a fazerem compras 

na cidade. Além de prêmios em dinheiro, será sorteada uma moto 

0Km para os participantes da campanha.   

Já a Feiraço 2020 – Feira Comercial de Produtos e Serviços, que 

seria realizada entre os dias 1 e 4 de abril, no estacionamento do 

Ipatingão, teve que ser adiada para o período 19 a 22 de agosto. Essa 

medida foi necessária devido ao novo coronavírus (Covid-19). No 

entanto, os trabalhos de organização continuam, para que o evento 

seja um sucesso. 

Os leitores também poderão conferir a realização do 10º Almoço 

das Mulheres Empreendedoras, que homenageou três empresárias 

de destaque. Este evento foi promovido pelo Conselho da Mulher 

Empreendedora da Aciapi-CDL de Ipatinga (Cmeaci).  

Também vale ressaltar que estamos empenhados na luta contra 

o novo coronavírus (Covid-19). O cenário atual é muito complicado, 

mas temos certeza que venceremos esse desafio, assim como já su-

peramos outros obstáculos em nossa história. Estamos dispostos a 

adotar todas as medidas necessárias para retomar o crescimento do 

nosso comércio e para preservar a saúde de todos.  

Boa leitura!

A Aciapi e a CDL
de Ipatinga
também dão
início, a partir
do próximo mês,
a campanha Amor 
Premiado, que irá 
contemplar o
dia das Mães,
dos Namorados,
dos Pais e
das Crianças. 
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A Páscoa é uma celebração cris-
tã comemorada anualmente no do-
mingo, conhecido como Domingo 
de Páscoa. É considerada uma das 
datas mais importantes para os cris-
tãos, pois celebra a ressurreição de 
Jesus Cristo e também marca o fim 
da “Semana Santa”. Neste ano, será 
comemorada no dia 12 de abril. 

Nos dias anteriores à Páscoa, são 
realizadas procissões e cerimônias 
especiais, principalmente, na “Sex-
ta-feira da Paixão”, que simboliza a 
morte de Jesus Cristo na cruz. Além 
dos eventos religiosos, a Páscoa cos-
tuma movimenta o setor da econo-
mia com a venda de diversos tipos 
de chocolates. Neste período, os 
consumidores vão em busca, prin-

cipalmente, dos ovos de 
chocolate, que ficam em 
destaque nos supermer-
cados e lojas. É possível 
encontrar de diversos sa-
bores, voltados para adul-
tos e crianças. 

A Páscoa é considera-
da uma das quatro melho-
res datas para o comércio 
no primeiro semestre, já que im-
pacta positivamente quase metade 
das empresas varejistas de gêneros 
alimentícios, com destaque para os 
segmentos de produtos de padaria, 
laticínio, doces, balas e similares. No 
entanto, devido à crise provocada 
pelo novo coronavírus (Covid-19), 
que já infectou mais de um milhão 

de pessoas no mundo, a expectativa 
para a Páscoa deste ano não é posi-
tiva. Estima-se uma queda na movi-
mentação de consumidores que irão 
fazer compras neste período. Muitas 
pessoas estão evitando sair de suas 
casas, enquanto outras preferem 
economizar dinheiro devido às in-
certezas causadas pelo coronavírus.  

Páscoa
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A campanha Amor Premiado 
2020 estará disponível em breve 
para cadastro dos consumidores 
que desejarem participar dessa 
ação, que tem como objetivo mo-
vimentar o comércio de Ipatinga 
durante as quatro datas come-
morativas do ano (Dia das Mães, 
dos Namorados, dos Pais e das 
Crianças). Para isso, serão sortea-
dos prêmios em dinheiro e uma 
moto 0km aos consumidores que 
estiverem participando da cam-
panha. 

O presidente da Associação 
Comercial, Industrial, Agropecuá-
ria e de Prestação de Serviços de 
Ipatinga (Aciapi), Cláudio Zambal-
di, explica que a junção das datas 
comemorativas em uma campa-
nha é uma maneira de manter a 
participação do consumidor ao 
longo do ano. “ Serão quatro sor-
teios, um em cada data comercial, 
além da moto Honda Pop que será 
sorteada no fim da campanha para 
todos os participantes, sendo uma 
novidade para este ano. Com isso, 
esperamos que os consumidores 
façam compras em Ipatinga, valo-
rizando o comércio local. E que os 

lojistas façam 
adesão dessa 
c a m p a n h a 
para que to-
dos possam 
ser beneficia-
dos com o 
aumento do 
volume de 
vendas em 
seus estabe-
lecimentos, sendo mais um atra-
tivo neste momento complicado 
que o comércio enfrenta devido 
ao coronavírus”, destacou.

O presidente da Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, 
Amaury Gonçalves, ressalta que a 
campanha é moderna e fácil de 
participar. “Assim como em ou-
tras promoções, a Amor Premiado 
também será digital. Temos tido 
um retorno bastante positivo em 
relação a esse quesito. Muitos con-
sumidores e lojistas têm aprovado 
esse modelo de campanha digital, 
que possibilita que mais pessoas 
participem. Por isso, esperamos 
que neste ano a campanha Amor 
Premiado seja um sucesso mais 
uma vez”, afirmou. 

Como funciona
O cliente, ao realizar uma com-

pra durante a campanha, recebe-
rá um cupom/voucher com uma 
numeração e orientações para 
seu cadastro no site da campanha 
www.aciapicdl.com.br ou no apli-
cativo Aciapi CDL APP, gerando em 
seguida o seu cupom digital. Ao 
todo, serão sorteados 20 prêmios, 
em dinheiro, para as quatro datas 
comemorativas. Os sorteios serão 
feitos logo após a passagem das 
datas. 

No fim da campanha, to-
dos os cupons cadastrados, des-
de o primeiro sorteio, concor-
rerão a uma Honda Pop 110i. 
A campanha Amor Premiado conta 
com a parceria da Aliar e Giganet.  



ABRIL  2020   ACIAPI-CDL NOTÍCIAS 9

siga-nos nas redes sociais!
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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

Com o objetivo de ensinar o idioma inglês de uma 
forma rápida e dinâmica, a Excellent Global oferece uma 
metodologia diferente para seus alunos. Em Ipatinga, há 
uma franquia da escola, que está localizada na rua Ma-
chado de Assis, nº 342, bairro Cidade Nobre. As aulas são 
voltadas para crianças, adolescentes e adultos. 

Conforme o diretor da Excellent Global de Ipatinga, 
Rodrigo Oliveira da Silva, a sua franquia funciona na cida-
de desde 2016 e atualmente conta com seis funcioná-
rios. “A Excellent Global trabalha com o inglês na forma 
de conversação. Então os alunos aprendem a falar pri-
meiro, para depois aprenderem a ler e escrever. Entende-
mos que é o método natural, igual no português. Desde 
o começo trabalhamos desta forma”, afirmou.

Rodrigo Oliveira também informou que a escola Ex-
cellent Global foi criada no Japão e foi trazida para o Bra-
sil há 30 anos. “Trabalhamos com o mesmo método de 
repetição, aplicado no Japão. Tudo que o aluno ver na 
primeira aula é repetido na segunda, com o acréscimo 
de novos ensinamentos. Temos essa metodologia con-
tínua, na qual os alunos tendem a aprender seis vezes 
mais rápido. Ensinamos também, ao mesmo tempo,  ver-
bos do passado, presente e futuro. A nossa aula é 100% 
dinâmica e 100% conversação. Além disso, uma vez por 
mês fazemos uma imersão com os estudantes para pra-
ticarem inglês”, pontuou.

Contato: (31) 3617-3484/ (31) 99721-6571

Focada em oferecer qualidade no serviço e facili-
dade na compra de imóveis, a Montbros Construtora 
foi fundada em 1999, nos Estados Unidos, por três ir-
mãos (Fabiano, Cristiano e Marcos Túlio).  Depois de oi-
tos anos de experiência no ramo, retornaram ao Brasil 
e instalaram a empresa em Ipatinga, com o intuito de 
inovar e aplicar seus conhecimentos em novos proje-
tos. O escritório da Montbros e a Central de Vendas es-
tão localizados na rua Simon Bolívar, nº 1026 e nº 1151, 
respectivamente, no bairro Cidade Nobre.  

De acordo com o diretor Marcos Túlio Monteiro, 
são 364 unidades em construção, atualmente, na cida-
de de Ipatinga. “Temos cerca de 300 funcionários em 
nossa equipe. Sempre buscamos gerar emprego e tra-
zer novos empreendimentos para a cidade. A empresa 
investe muito nos seus funcionários, com treinamen-
tos e participações em feiras comerciais. Damos con-
dições para aqueles que querem crescer na empresa. 
Temos pessoas que entraram como ajudante e hoje 
são encarregado de obra. Valorizamos muito a evolu-
ção dos nossos funcionários”, contou.

Marcos Túlio também afirmou que a construtora 
sempre priorizou a qualidade do serviço e a facilida-
de da compra de imóveis. “Sabemos a importância 
do imóvel na vida das pessoas, por isso buscamos dar 
condições de compra para os nossos clientes. E hoje 
em dia, as parcelas de um imóvel são proporcionais 
ao valor do aluguel. Além disso, focamos em oferecer 
uma casa ou apartamento com uma boa localização e 
com qualidade. Queremos atender aquilo que o clien-
te está realmente precisando”, pontuou.
Contato: (31) 3824-6666
www.montbrosconstrutora.com.br

Excellent GlobalMontbros Construtora 
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Com um mix de produtos nacionais e importados, 
a Kaká Auto Peças atua no fornecimento de peças da 
linha mecânica. A empresa está localizada na avenida 
Juscelino Kubitscheck, nº 735, bairro Jardim Panorama, 
em Ipatinga. 

O proprietário da Kaká Auto Peças, Ileano Fernandes, 
conta que a empresa foi criada em 2008 e atualmente 
tem 14 mil itens em seu estoque. “A Kaká Auto Peças sur-
giu para atender o público do ramo automotivo, que são 
prestadores de serviços da região e precisam de peças 
de uma forma mais rápida. Esse é o nosso nicho”, afir-
mou. 

Conforme Ileano, a Kaká Auto Peças é associada da 
Aciapi-CDL há oito anos e tem como objetivo ampliar o 
seu portfólio de produtos. “Pretendemos expandir ainda 
mais a nossa oferta de produtos para atender a demanda 
da região do Vale do Aço. Gostamos de rotular a nossa 
empresa como ‘guarda-chuva’ para nossos clientes, por-
que sempre na hora que o cliente precisar, é só nos ligar 
que estamos prontos para socorrê-los”, citou.

Contato: 3821-4030

Avaliar questões relacionadas à qualidade da água, 
eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes, 
condições dos ambientes de trabalho por meio da 
medição de ruído e análise de ar interior, são os ser-
viços oferecidos pelo Laboratório Certificar, que está 
localizado na rua Berilo, n°345, bairro Iguaçu, em Ipa-
tinga. 

Um dos sócios, Baroncio Cabral, informou que em 
2011 foi o primeiro laboratório de terceira parte espe-
cializado em análises físico-químicas e microbiológi-
cas de água e efluentes no Vale do Aço. “A nossa equi-
pe de trabalho é formada por profissionais altamente 
capacitados e comprometidos com a confiabilidade 
dos seus resultados”, ressaltou.

Baroncio também salientou que, atualmente, o 
Laboratório Certificar atende todo o estado de Minas 
e ainda conta com um representante no estado do Es-
pírito Santo, atendendo até as divisas com os estados 
da Bahia e Rio de Janeiro. ”Priorizamos a excelência 
no atendimento aos clientes, que englobam desde 
empresas, instituições e indústrias que buscam ade-
quação ambiental, até pessoas físicas que desejam ga-
rantir a qualidade da água que consomem. Os resul-
tados emitidos são monitorados pelos responsáveis 
técnicos buscando assegurar comprovada qualidade. 
Em nosso site www.labcertificar.com.br é possível que 
o cliente retire seus resultados no campo Relatórios”, 
afirmou.
Contato: (31) Minas Gerais: (31) 3824-1601 / 3824-1801 
/ 3824-7150/ Espírito Santo: (27) 99823-4421/ WhatsApp: 
(31) 98884-7152

Kaká Auto Peças Laboratório Certificar 
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O Conselho da Mulher Empre-
endedora da Aciapi-CDL de Ipatin-
ga (Cmeaci) promoveu no dia 12 de 
março o 10º Almoço das Mulheres 
Empreendedoras, no Hotel San Die-
go, em comemoração ao Dia Inter-
nacional das Mulheres. Durante o 
evento, três empresárias foram ho-
menageadas pelo seu destaque no 
meio empresarial.

As homenageadas foram Mér-
cia Pena, diretora-geral da Facul-
dade Pitágoras, Jackeline Alecrim, 
proprietária da Magic Science, e 
Clenilse Freire Silva, da Drogaria Ve-
neza.

A presidente do Cmeaci, Marila-
ne Santos, destacou a importância 
do evento e da homenagem. “Ho-
menagear mulheres é sempre fan-
tástico. E nesse Almoço Empresarial 
nós indicamos três mulheres para 
nos representar. Elas contribuem 
para a valorização da nossa cidade 
e estão sempre trazendo novida-
des para o meio empresarial. São 
de fato mulheres empreendedoras”, 
afirmou.

Para Salatiela Mendes, da Love 
Cerimonial, que ajudou na realiza-
ção do evento, apoiar o almoço de 
homenagem é fundamental. “Co-
nheci tantas mulheres únicas e ex-
clusivas que se doam para crescer, 
cada uma na sua área. Para mim, 
que trabalha na área de eventos, as-
sessorar esse evento foi incrível. Foi 
o primeiro de muitos e quero conti-
nuar participando”, ressaltou.

12 ACIAPI-CDL NOTÍCIAS   ABRIL  2020
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Mércia Pena é formada em Enge-
nharia e Administração. É mestre na área 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 
Ela também é mestre e doutora em 
Finanças. Foi professora de Economia 
e Marketing, e, desde 2004 atua como 
diretora-geral da Faculdade Pitágoras. 
“Fico muito feliz com essa homenagem. 
Não esperava por isso. Agradeço a to-
dos de coração”, afirmou.

Empreendedora de sucesso no 
ramo da beleza, Jackeline Alecrim é far-
macêutica e especialista em Cosmeto-
logia Avançada e Produtos Naturais. Ela 
é cientista e atua no desenvolvimento 
e posicionamento digital de cosméti-
cos inovadores, consultoria científica e 
empreendedorismo estratégico. Jacke-
line é idealizadora da Magic Science 
Brasil, empresa que está presente em 
todos os estados brasileiros e mais de 
11 países. “Me senti muito feliz. Muito 
honrada, principalmente, por conhecer 
tantas mulheres que também lutam e 
vencem suas batalhas diárias”, disse.

Empresária há 22 anos, Clenilse Frei-
re Silva Sousa, que é diretora da Cmeaci, 
tem formação técnica em Contabilida-
de e é tecnóloga em Processos Geren-
ciais. Atuou 17 anos como funcionária 
pública na Prefeitura de Ipatinga e, 
atualmente, administra junto à família 
a rede Drogaria Veneza. “Para mim, é 
muito importante essa homenagem. 
Fico muito orgulhosa e agradecida”, res-
saltou.

ABRIL  2020   ACIAPI-CDL NOTÍCIAS 13
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Após reite-
rados pedidos e 
manifestações da 
Aciapi e CDL de 
Ipatinga, a Prefei-
tura de Ipatinga e 
o Comitê Gestor 
da Crise decidi-
ram pela retoma-
da das atividades 
comerciais em 
diversos segmen-
tos no município. 
Isso ocorreu de-
pois de um en-
contro de pouco 
mais de quatro 
horas no dia 7 de 
abril, que reuniu 
três promotores 
públicos, o su-
perintendente regional de Saú-
de, o diretor-geral da Agência 
da Região Metropolitana do Vale 
do Aço (ARMVA) e os prefeitos 
de Ipatinga, Coronel Fabriciano, 
Santana do Paraíso e Timóteo no 
Fórum da Comarca de Ipatinga.

Na reunião, ficou definido 
que o comércio das quatro cida-
des do Vale do Aço teria o horário 
de funcionamento flexibilizado a 
partir do dia 8 de abril. A flexibili-
zação não contempla o Shopping 
Vale do Aço, que segue com suas 
lojas sem atendimento.

Comércio de Ipatinga é reaberto

O Decreto Municipal de Ipa-
tinga nº 9.295/20 estabelece o 
horário de abertura e de fecha-
mento diferentes dos expedien-
tes na Usiminas e demais em-
presas de grande porte. Sendo 
assim, as lojas abrirão entre 10h e 
16h no dias de semanas, e de 9h 
às 13h aos sábados. Os bares, lan-
chonetes e restaurantes poderão 
atuar em sistema de delivery com 
entrega em seus pontos, porém 
sem consumo dentro dos esta-
belecimentos. 

O decreto também determina 

outras regras para o 
funcionamento dos 
estabelecimentos 
comerciais em Ipa-
tinga, como adotar 
sistemas de escalas, 
revezamento de 
turnos e alterações 
de jornadas de tra-
balho para reduzir 
fluxos, contatos e 
aglomeração de 
funcionários. Dis-
pensar das funções 
de contato direto 
com o público os 
funcionários que se 
enquadrem no gru-
po de risco - aqueles 
com idade igual ou 
superior a 60 anos, 

gestantes, lactantes, imunode-
primidos e pessoas com doença 
crônica. E adotar medidas para 
manter o distanciamento entre 
os consumidores no interior do 
estabelecimento, evitando aglo-
meração de pessoas.

Em relação aos serviços es-
senciais, como supermercados, 
farmácias, drogarias, locais de 
venda de remédios animais, pa-
darias, distribuidoras de gás, 
postos de combustíveis e dentre 
outros, continuarão funcionando 
normalmente. 
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Coronavírus:
Há pouco mais dois meses, 

em Wuhan, na China, surgiu 
uma nova doença, que recen-
temente foi declarada pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) como uma pandemia. 
Trata-se do novo coronavírus 
(Covid-19), responsável por mi-
lhares de casos confirmados em 
vários países e territórios. Em 
virtude disso, a Associação Co-
mercial, Industrial, Agropecuá-
ria e de Prestação de Serviços 
de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Ipatinga repassam uma série 
de medidas preventivas a se-
rem adotadas por empresários 
e lojistas. 

Apesar das incertezas e 
apreensões causadas pelo co-
ronavírus, a Aciapi e CDL de 
Ipatinga acreditam que o mo-
mento exige cautela. As enti-
dades estão atentas aos des-
dobramentos do caso, bem 
como aos impactos humanos 
e materiais da disseminação do 
vírus, que estão sendo dimen-
sionados.

Da transmissão
aos sintomas

O Covid-19 é transmitido por 
gotículas de secreções (como o 
muco nasal), seja por meio de 
tosse ou espirro, ou pelo contato 
com superfícies contaminadas, 
levando-se as partículas ao nariz 
ou à boca a partir das mãos.

O período de incubação da 
doença pode durar até 14 dias. 
Os sintomas mais comuns são: 
febre, tosse seca ou com secre-
ções espessas, fadiga, falta de ar, 
dor articular, dor de cabeça e na-
riz congestionado.

Cuidados
preventivos

Para se evitar a propagação 
da doença, que já possui casos 
de transmissão comunitária no 
Brasil, é preciso engajamento de 
toda a sociedade. Os empresários 
do comércio de bens, serviços e 
turismo podem colaborar imple-
mentando os seguintes cuida-
dos em seus estabelecimentos:  
Verificar se os locais de trabalho 
estão limpos e higienizados. Su-

perfícies como pisos, corrimão, 
mesas, cadeiras, além de telefo-
nes, maçanetas e teclados pre-
cisam ser limpos regularmente 
com hipoclorito de sódio a 1% 
ou álcool a 70%, uma vez que a 
contaminação em superfícies é 
uma das principais maneiras pe-
las quais o Covid-19 se espalha.

Estimular e orientar trabalha-
dores, clientes e colaboradores 
sobre a necessidade de se lavar 
as mãos com água e sabão de 
forma regular e completa, ensa-
boando até o punho e esfregan-
do os dedos entre as palmas das 
mãos.  Disponibilizar dispensado-
res de álcool gel/higienizadores 
de mãos em locais de destaque, 
acessíveis no local de trabalho, e 
certificar-se de que sejam recar-
regados regularmente.

Exibir cartazes e informes 
orientando sobre a lavagem ade-
quada das mãos com água e sa-
bão ou a higienização com álcool 
a 70%. Além disso, identificar os 
locais para a lavagem com água 
e sabão, que é a principal medida 
para se evitar a doença.
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Estabelecimentos públicos e 
privados de atendimento ao pú-
blico, localizados em Minas Ge-
rais, terão que inserir o símbolo de 
Transtorno do Espectro do Autis-
mo (TEA) nas placas de indicação 
de atendimento prioritário. É o 
que determina a Lei 23.414/2019, 
sancionada pelo governador Ro-
meu Zema e publicada no Diário 
Oficial, no dia 19 de setembro do 
ano passado.

No âmbito estadual, a Lei 
14.925/2003 já previa a obrigato-
riedade de afixação de cartazes 
– em caixas de supermercados, 
farmácias, bancos e órgãos pú-
blicos, destacando algumas prio-
ridades no atendimento. Entre 
os casos estão aposentados por 
invalidez, idosos, pessoas com 
deficiência, gestantes e mulhe-
res com criança no colo. Nesses 
locais, as placas devem ser subs-
tituídas para que haja a inclusão 
da referência à pessoa com autis-
mo. Nos demais, fica a exigência 
de afixar a sinalização de priori-
dades, incluindo todos os bene-
ficiários do atendimento priori-
tário. O símbolo internacional do 

Aviso de atendimento prioritário
para autistas é exigido

autismo é um laço colorido.
De acordo com a Lei 

23.414/2019, os estabelecimen-
tos que não respeitarem a nova 
regra, estarão sujeitos à multa 
diária de até duas mil Unidades 
Fiscais do Estado de Minas Gerais 
(Ufemgs), aplicada na forma de 
regulamento.

O Transtorno do Espectro 
do Autismo é um transtorno do 
neurodesenvolvimento, caracte-
rizado por padrões de comporta-
mentos repetitivos e dificuldade 
na interação social, que afeta o 
desenvolvimento da pessoa com 
TEA. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que há 70 
milhões de pessoas com autis-
mo em todo o mundo, sendo 

dois milhões somente no Brasil. 
Estima-se que uma em cada 88 
crianças apresenta traços de au-
tismo, com prevalência cinco ve-
zes maior em meninos.

Não existem exames labora-
toriais ou de imagem para diag-
nosticar o autismo. Os pais são 
os primeiros a notar algo dife-
rente nas crianças autistas. Nor-
malmente, o diagnóstico é feito 
clinicamente por meio de entre-
vista e histórico do paciente. No 
entanto, têm famílias que levam 
anos para perceber algo anormal 
na criança, causando atraso para 
o início de uma educação espe-
cial, pois quanto antes se inicia o 
tratamento, melhor é o resulta-
do.
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Devido à situação relacionada ao novo coronavírus 
(Covid-19), a Feiraço – Feira Comercial de Produtos e 
Serviços, foi adiada. O evento estava previsto de ocor-
rer entre os dias 1 e 4 de abril, no estacionamento do 
Ipatingão.

Esta medida segue a determinação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), do Governo Estadual e da 
Administração Municipal em suspender, no momento, 
eventos com aglomeração de pessoas. Com isso, a As-
sociação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Pres-
tação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, junto ao Sebrae, 
anunciam que a nova data da Feiraço será entre os dias 
19 e 22 de agosto deste ano.

Os realizadores da Feiraço também ressaltam que 
como priorizam a saúde e integridade dos expositores, 
colaboradores, parceiros e demais participantes, con-
cordaram pelo adiamento do evento.

No dia 16 de março, o prefeito de Ipatinga, Nar-
dyello Rocha, decretou estado de emergência no mu-
nicípio devido à preocupação com o novo coronavírus 
(Covid-19). O anúncio foi feito em entrevista coletiva, 
realizada no gabinete do Executivo, com a presença da 
secretária de Saúde, Érica Dias e da secretária de Edu-
cação, Eva Sônia Rodrigues. 

Nardyello Rocha afirmou que, com o decreto, as 
aulas de escolas públicas e privadas, e faculdades, es-

Feiraço 2020 é adiada para agosto

tão suspensas por tempo indeterminado. Foi definida 
ainda a interrupção das atividades nas creches, diante da 
notificação de algumas crianças com quadros gripais. O 
prefeito também informou que estão suspensos even-
tos no município com aglomeração de pessoas, como 
shows, feiras, atividades festivas, corridas de rua e dentre 
outros.

O decreto também contém orientações às institui-
ções religiosas da cidade para que suspendam ou redu-
zam o número de participantes em suas celebrações pú-
blicas, assim como o tempo de duração. Pede-se, ainda, 
às lideranças, que procurem evitar o contato de idosos 
com outros grupos de fiéis em ambientes de aglome-
ração.
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O prazo para entrega da decla-
ração do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) 2020 foi adiado para o 
dia 30 de junho. As pessoas que 
entregam a declaração no início do 
prazo têm prioridade para receber 
a restituição, caso não preencham 
com erros ou omissões. Na mesma 
situação, estão incluídas pessoas 
com mais de 60 anos ou com defi-
ciência física ou mental.

Este ano, cerca de 32 milhões 
de contribuintes devem prestar 
contas ao Fisco. A multa por atraso 
de entrega é estipulada em 1% ao 
mês-calendário até 20%. O valor 
mínimo é R$ 165,74. As novidades 
para a entrega da declaração nes-
te ano estão disponíveis na página 
da Receita.

Entre as principais mudanças, 
estão a antecipação no cronogra-
ma de restituição, cujo pagamen-
to começará no fim de maio e ter-
minará no fim de setembro e o fim 
da dedução da contribuição para 
a Previdência Social dos trabalha-
dores domésticos.

Pela primeira vez, os contri-
buintes com certificação digital 
receberão a declaração pré-pre-
enchida no programa gerador. Até 
agora, eles tinham de entrar no 

Centro Virtual de Atendimento da 
Receita (e-CAC), salvar o formulário 
pré-preenchido no computador e 
importar o arquivo preencher a 
declaração. Neste ano, também 
está disponível a doação, direta-
mente na declaração, de até 3% 
do imposto devido para fundos de 
direito dos idosos.

Programa gerador
O programa gerador da de-

claração do Imposto de Renda no 
computador está disponível para 
download na página da Receita 
na internet. Quem optar por dis-
positivos móveis, como tablets ou 
smartphones, poderá baixar o apli-
cativo Meu Imposto de Renda nas 
lojas Google Play, para o sistema 
operacional Android, e App Store, 

para o sistema operacional iOS.
Entre os obrigados a declarar 

estão os contribuintes que rece-
beram, em 2019, rendimentos tri-
butáveis superiores a R$ 28.559,70, 
rendimentos de atividades rurais 
acima de R$ 142.798,50 ou rendi-
mentos isentos – não tributáveis 
ou tributados somente na fonte 
–, cuja soma seja superior a R$ 40 
mil.

Também deve declarar quem 
recebeu, em qualquer mês, ganho 
de capital na alienação de bens ou 
direitos sujeito à incidência de im-
posto, realizou operações em bol-
sas de valores, de mercadorias e 
futuros e tem patrimônio de mais 
de R$ 300 mil.

Fonte: EBC Brasil

Imposto de Renda 



22 ACIAPI-CDL NOTÍCIAS   ABRIL  2020

A diretoria do BNDES apro-
vou no dia 22 de março um to-
tal de R$ 55 bilhões em medidas 
emergenciais de reforço para o 
caixa das empresas e a manu-
tenção de mais de dois milhões 
de empregos, com o objetivo de 
reduzir os efeitos da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19) 
no Brasil.

As medidas
aprovadas foram:

1) Transferência de R$ 20 bi-
lhões do Fundo PIS-Pasep para 
o FGTS: a medida busca apoiar 
o trabalhador diretamente com 
a possibilidade de novos saques 
e, indiretamente, ao ajudar na 
manutenção de mais de dois 
milhões de empregos com au-
mento da capacidade financeira 
e preservação de 150 mil empre-
sas.

2) Suspensão por até seis 
meses dos pagamentos de em-
préstimos nas modalidades di-
reta e indireta: o pedido deve 
ser feito pelas empresas inte-

ressadas ao BNDES. Nas operações 
indiretas, a interrupção deverá ser 
negociada com o agente financeiro 
que concedeu o financiamento. O 
prazo total do crédito será mantido 
e não haverá a incidência de juros 
de mora durante o período da sus-
pensão.

As interrupções dos pagamen-
tos vão atender setores como o de 
petróleo e gás, aeroportos, portos, 
energia, transporte, mobilidade ur-
bana, saúde, indústria e comércio e 
serviços.

3) Ampliação do crédito para 

micro, pequenas e médias em-
presas, por meio dos banco par-
ceiros, no valor de R$ 5 bilhões: 
o banco vai ampliar a abrangên-
cia da linha “BNDES Crédito Pe-
quenas Empresas”, que passará a 
contemplar desde microempre-
sas até aquelas com faturamento 
anual de até R$ 300 milhões. O 
limite de crédito por beneficiário 
por ano será elevado de R$ 10 
milhões para R$ 70 milhões. As 
empresas terão 24 meses de ca-
rência e cinco anos de prazo total 
para pagar esses novos financia-
mentos.

BNDES aprova medidas emergenciais 
de reforço para as empresas 
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