
Dezembro/2020 - Nº 197 - 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
1º 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, José Assenir Bourguignon, Cleiber Ribeiro da Silva e José 
Osmir de Castro

06
08
10
16
18
22

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, Cléber de Pinho e Cledsson Silva da Cunha Reis

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 / Agência Brasil

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

Natal é tempo de
comemorar a vida,
espalhar o amor e

semear a esperança.

Boas festas!

Expectativas das indústrias  
é positiva para 2021

Período natalino  
aquecerá o comércio

Associado  
em Foco

Prêmio Notorius  
Mérito Especial

Ipatinga Shop  
completa seis meses

Entidades parabenizam  
candidatos eleitos

Diretores e funcionários da
Aciapi e CDL de Ipatinga



� ACIAPI-CDL NOTÍCIAS   DEZEMBRO  2020

O último mês de 2020 chegou. Foi um ano de muitos de-

safios e de muita luta, mas apesar de toda essa dificuldade 

que enfrentamos, causada pela pandemia, a Aciapi e a CDL 

de Ipatinga conseguiram manter seus trabalhos e ainda reali-

zar novas ações para apoiarem a classe empresarial ao longo 

deste ano. Vale ressaltar também que 2020 não acabou e te-

mos dezembro pela frente, mês no qual é celebrado o Natal, 

período marcado por altas vendas no comércio.       

Para aquecer ainda mais o comércio durante o período 

natalino, a Aciapi e CDL de Ipatinga promovem a campanha 

Natal Premiado 2020, que sorteará 10 prêmios para os consu-

midores neste mês. Essa é uma forma de incentivar os clien-

tes a prestigiarem o comércio de Ipatinga nesse período tão 

importante para toda a classe empresarial. 

Nesta edição os leitores também poderão conferir sobre 

o aniversário da CDL de Ipatinga, que completou 23 anos de 

fundação em novembro. Desde a sua criação, a entidade fun-

ciona em parceria com a Aciapi, trabalhando em prol de seus 

associados.

Confira ainda nesta edição as felicitações da Aciapi e CDL 

de Ipatinga para os candidatos eleitos nas eleições munici-

pais e dentre outras novidades do mundo empresarial. 

Boa leitura!

Para aquecer ainda mais o comércio durante o

período natalino, a Aciapi e CDL de Ipatinga

promovem a campanha Natal Premiado 2020, que 

sorteará 10 prêmios para os consumidores neste mês.

Cláudio Zambaldi Oliveira
Presidente da Aciapi

Amaury Gonçalves
Presidente da CDL Ipatinga

Caros associados,
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Em fase de recuperação da ativi-
dade após a fase mais aguda da pan-
demia de covid-19, a indústria espe-
ra faturar mais em 2021. O resultado 
consta na pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), apresen-
tada no dia 17 de novembro,  na 
abertura do Encontro Nacional da 
Indústria.

Segundo o levantamento, 62% 
das indústrias acreditam que o fatu-
ramento subirá no próximo ano. O 
resultado vem embalado pela recu-
peração do setor, com as indústrias 
tendo ao menos retomado os níveis 
de produção (70%) e de faturamen-
to (69%) na comparação com os nú-

meros de fevereiro, antes do início 
da pandemia da covid-19.

Em relação ao nível de mão de 
obra, a pesquisa mostrou que 73% 
das indústrias têm o mesmo núme-
ro de trabalhadores ativos ou estão 
com mais empregados na compara-
ção com fevereiro. Apenas 27% es-
tão com menos trabalhadores que 
antes da pandemia.

De acordo com a pesquisa da 
CNI, 30% das indústrias ainda estão 
faturando menos que no período 
pré-pandemia. Embora 87% das 
empresas tenham sido afetadas 
pela crise econômica decorrente 
do novo coronavírus, 45% declaram 

que a produção atual é maior que a 
de fevereiro e 49% estão faturando 
mais que no segundo mês do ano.

Estratégia
A pesquisa mostrou as estraté-

gias adotadas pelas indústrias para 
enfrentarem a crise. Segundo o 
levantamento, 40% das empresas 
disseram ter buscado novos forne-
cedores no Brasil (para fazer frente 
às dificuldades temporárias na im-
portação de insumos); 39% compra-
ram máquinas e equipamentos; 30% 
adotaram novas técnicas de gestão 
da produção; e 20% investiram em 
novos modelos de negócio.

Quase dois terços das indústrias
esperam faturar mais em 2021
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De acordo com o levantamento feito pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Offer 
Wise Pesquisas, 54% dos consumidores devem presente-
ar alguém no Natal deste ano. O número representa uma 
queda de 22 pontos percentuais em relação ao último ano, 
em que a intenção de compra era de 77%.

Estima-se que 86 milhões de pessoas devam ir às com-
pras, movimentando cerca de R$ 38,8 bilhões no setor de 
comércio e serviços. A cifra representa uma redução frente 
à sondagem do último ano, quando a estimativa era de que 
fossem movimentados aproximadamente R$ 60 bilhões, 
mas ainda assim é bastante expressiva, especialmente em 
um ano repleto de adversidades em diversos segmentos 
da economia, e equivale a uma boa notícia aos comercian-
tes.

Para aqueles que não pretendem presentear este ano, 
a principal justificativa é o fato de estarem desempregados 
(24%) e não terem dinheiro (22%). De acordo com a pes-
quisa, 23% dos consumidores ainda não decidiram se vão 
adquirir presentes e 22% declararam não terem a intenção 
de presentear terceiros.

Na avaliação do presidente da Associação Comercial, 
Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipa-

tinga (Aciapi), Cláudio Zambaldi, o Natal 
será uma ótima oportunidade de vendas 
e para recuperar os prejuízos causados 
pela pandemia de covid-19. “Esse período 
natalino irá trazer uma importante movi-
mentação para o comércio, contribuindo 
para a retomada econômica no município 
e região. Vamos trabalhar bastante para 
ter um resultado bastante positivo no fim 
desse ano”, afirmou. 

Campanha de Natal 
O presidente da Câmara de Dirigen-

tes Lojistas (CDL) de Ipatinga, Amaury 
Gonçalves, informou que a campanha 
de Natal 2020 também contribuirá para 
aquecer as vendas nesse fim de ano. 
“Nesta edição serão sorteados 10 prê-

mios para os consumidores, dentre eles, duas moto-
cicletas Honda Pop 110i e oito smart TV’s. Além disso, 
para cada cupom sorteado, o comerciário que rea-
lizou a venda receberá um cupom de desconto no 
valor de R$ 500 para compras no Ipatinga Shop. Os 
lojistas interessados em aderir à campanha, que con-
ta com o cadastro de milhares de consumidores, po-
dem ligar para o telefone (31) 3828-5151 e falar com 
os representantes do setor comercial”, finalizou. 

Vendas no período natalino
devem movimentar a economia
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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 marcas de óculos de qualidade para ofere-
cer aos clientes de Ipatinga e do Vale do Aço, a Óticas 
Mayer sempre tem buscado acompanhar as novida-
des do mercado para atrair seus clientes. Atualmen-
te, Ipatinga conta com três lojas da Óticas Mayer, das 
quais duas estão localizadas no Centro de Ipatinga e 
outra no Shopping Vale do Aço. 

O sócio das duas lojas no Centro de Ipatinga, Fe-
lipe Madeli Santana, que também atua como técnico 
óptico na loja do shopping, apontou o diferencial da 
Óticas Mayer em relação aos outros estabelecimen-
tos do mesmo segmento. “Hoje vemos que o mer-
cado óptico está muito banalizado. Muitas pessoas 
querem comprar óculos do comércio informal, ou 
seja, não estão querendo investir tanto em mercado-
ria de qualidade, porém, nós oferecemos bons pro-
dutos, de marcas conhecidas e com valor atrativo”, 
informou.  

Felipe Madeli também revelou suas expectativas 
para 2021. “Minhas expectativas para o próximo ano 
é de muito crescimento. Percebo que mesmo nesse 
ano de pandemia, tivemos um crescimento do nosso 
grupo da Óticas Mayer, que abriu cinco lojas e vamos 
abrir mais quatro ainda até janeiro de 2021. Portan-
to, estamos crescendo e vamos crescer ainda mais”, 
pontuou.
Contato: (31) 3668-6880/ 3821-2088/ 3824-7190

Com o foco no atacado e varejo, a empresa Maristela 
Torre Semijoias trabalha com mais de 50 marcas de luxo 
e mais de 14 mil itens, dente eles, semijoias, joias em 
prata e relógios. Atualmente está localizada na avenida 
28 de Abril, nº 48, no Centro de Ipatinga.  
Conforme a proprietária Maristela Vieira Torre, a Mariste-
la Torre Semijoias é originária de uma empresa fundada 
na cidade de Itabira, em 1989, mas está sob a sua dire-
ção desde o ano 2011. “Diante das dificuldades econô-
micas enfrentadas para começar a vida em uma cidade 
onde não tinha ninguém e com dois filhos pequenos, 
optei por vender semijoias para complementar a renda 
financeira. Diante do sucesso, em 2011, vi a possibilida-
de de comprar minha loja, localizada na avenida 28 de 
abril”, afirmou.  
Segundo a gerente da loja, Ketleen Lima, devido à clien-
tela exigente, foi preciso focar nos grandes diferenciais 
que possui hoje, como credibilidade, qualidade e varie-
dade. “A Maristela Torre Semijoias atua com atacado e 
varejo, atendendo clientes em todo o Brasil e em alguns 
países como Estados Unidos, Portugal e Itália. Somos 
uma empresa familiar, tendo um grande mix de semi-
joias folheadas e onde o cliente conta com todo nosso 
apoio para começar seu negócio. Além disso, prezamos 
por um atendimento diferenciado e personalizado. 
Nossos vendedores estão em constante processo de 
treinamento”, ressaltou. 
Contato: (31) 3822-5731/ (31) 98519-0267.

Óticas Mayer Maristela Torre Semijoias
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Trabalhar com transparência e atender os clientes 
com honestidade. Essas são umas das missões da Nyk 
Truck Acessórios, que está no mercado do Vale do Aço 
há cinco anos. Atualmente, a empresa está localizada na 
rua Diadema, nº 896, bairro Parque Caravelas, em Santa-
na do Paraíso. 

O proprietário da Nyk Truck, Nykson Alves de Olivei-
ra, relata que a empresa é um posto credenciado pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) para fazer a aferição e legalização do caminhão 
utilizado em um trabalho. “O setor de caminhoneiro é 
muito explorado pela maldade, por isso, nós sempre 
tentamos trabalhar da maneira correta, não empurrando 
mercadoria a mais para ninguém, mas trazendo solução 
ao caminheiro por um preço justo. Atualmente, nossa 
atividade principal é a aferição de tacógrafo. Além disso, 
trabalhamos também com registro da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (Antt), que é uma legalização 
para o caminheiro exercer sua função remunerada”, ex-
plicou. 

Segundo Nykson, a Nyk Truck também oferece ou-
tros serviços relacionados à montagem de cabine, acaba-
mento, manutenção em ar-condicionado, lanternagem, 
pintura e manutenção elétrica. “Tentamos ser o mais ver-
sátil possível dentro da nossa linha de produtos. Oferece-
mos diversos tipos de acessórios para caminhão. Temos 
uma equipe jovem, com sete funcionários ao todo, mas 
muito bem preparada e capacitada, pronta para atender 
as demandas dos nossos clientes”, destacou. 
Contato: (31) 3825-7332

Nos últimos anos, o comércio de utensílios tem 
feito bastante sucesso e com isso, empreendedores 
têm buscado investir nesse ramo. Esse é o caso da 
Zildete Fernandes de Oliveira, que decidiu abrir sua 
própria loja, com o nome de Zil Variedades, que está 
localizada na rua Manoel da Nóbrega, nº 217, bairro 
Bom Retiro, em Ipatinga. 

De acordo com Zildete Fernandes, em seu esta-
belecimento é oferecido uma gama de produtos para 
atender seus clientes no dia a dia. “Aqui eu trabalho 
com variedades, vendendo diversos produtos, como 
perfumes (das marcas Boticário, Avon e Natura), brin-
quedos, artigos para presentes, sapatilhas e pijamas. 
No entanto, o meu forte são os brinquedos e a perfu-
maria mesmo”, informou.  

Zildete Fernandes também relatou como que de-
cidiu abrir sua própria loja, que foi inaugurada em abril 
deste ano. “Há 20 anos eu trabalhava em uma clínica 
odontológica, mas eu sempre tive o sonho de ter uma 
loja própria, até que surgiu a oportunidade de realizar 
esse sonho. Eu sou evangélica e Deus falou comigo 
que o meu tempo na clínica havia terminado e que eu 
deveria abrir o meu próprio negócio. Então em meio 
à pandemia resolvi arriscar e inaugurei minha loja em 
abril. Desde então estou trabalhando firme e tendo 
uma boa aceitação por parte dos clientes”, afirmou. 

Contato: (31) 98572-8261

Nyk Truck AcessóriosZil Variedades
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Trabalhadores com jornada de 
trabalho reduzida devem receber 
férias e 13º salários com base na 
remuneração integral. No caso dos 
contratos suspensos, o pagamen-
to será proporcional, considerando 
os meses em que houve 15 dias ou 
mais de trabalho.

A conclusão está em nota téc-
nica produzida pela Secretaria de 
Trabalho do Ministério da Economia 
que analisa os efeitos dos acordos 
de suspensão do contrato de tra-
balho e de redução proporcional 
de jornada e de salário, por meio do 
Programa Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Renda (BEM). 
O programa foi lançado pelo gover-
no federal como uma das medidas 
para enfrentar a crise gerada pela 
pandemia de covid-19. Para respon-
der a questionamentos sobre o pa-
gamento de férias e 13° salário para 
trabalhadores incluídos no BEM, a 
secretaria produziu a nota técnica.

Segundo a nota, trabalhadores 
com jornada de trabalho reduzida 
devem receber as parcelas de 13º e 
férias com valor integral. “Esta regra 
deve ser observada especialmente 
nos casos em que os trabalhado-
res estiverem praticando jornada 

reduzida no mês de dezembro”, diz 
a secretaria. De acordo com a legis-
lação, o 13º salário corresponde a 
1/12 avos da remuneração devida 
em dezembro, por mês de serviço.

Para os contratos suspensos, 
os períodos de suspensão não de-
vem ser computados como tempo 
de serviço e para cálculo de 13º. A 
exceção é para os casos em que os 
empregados prestaram serviço por 
mais de 15 dias no mês, que já es-
tão previstos na legislação vigente, 
favorecendo, assim, o trabalhador. A 
partir de 15 dias de trabalho o cálcu-
lo do 13º é feito como se fosse um 
mês integral.

A nota técnica esclarece que os 
períodos de suspensão do contrato 

de trabalho não são considerados 
no cálculo de tempo para ter direi-
to a férias. “Os períodos de suspen-
são do contrato de trabalho não 
são computados para fins de perí-
odo aquisitivo de férias, e o direito 
de gozo somente ocorrerá quando 
completado o período aquisitivo, 
observada a vigência efetiva do 
contrato de trabalho”, diz a nota.

Entretanto, diz a secretaria, por 
meio de acordo coletivo ou indivi-
dual, ou decisão do empregador, 
é possível considerar o período de 
suspensão na contagem do tempo 
e pagar o valor integral do 13º salá-
rio e conceder férias.

Fonte: Agência Brasil. 

Trabalhador com jornada reduzida
deve receber 13º e férias integrais
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Com o intuito de auxiliar na re-
tenção de clientes, a Associação 
Comercial, Industrial, Agropecuária 
e de Prestação de Serviços de Ipatin-
ga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Ipatinga lançaram 
o “Programa de Fidelidade”. Por meio 
dele, as empresas associadas pode-
rão fidelizar seus clientes e aumen-
tar suas vendas. Já os consumidores 
conseguirão resgatar diversos prê-
mios no comércio de Ipatinga por 
esse novo programa das entidades.

O presidente da CDL de Ipatin-
ga, Amaury Gonçalves, explica que o 
“Programa de Fidelidade” funcionará 
da seguinte forma. “O cliente preci-
sará fazer o cadastro no aplicativo 
Aciapi CDL APP ou no site www.acia-
picdl.com.br. Ou então o próprio lo-
jista poderá fazer o cadastro para ele. 
Depois disso, para cada R$ 1 gasto 
pelo consumidor na loja, correspon-
de a 1 ponto. Depois de acumular 
uma quantidade suficiente de pon-
tos, o comerciante poderá escolher 
um prêmio para o cliente resgatar”, 
explicou.

Segundo o presidente da Acia-
pi, Cláudio Zambaldi, é um desafio 
para qualquer empresa fidelizar seus 
clientes, atraindo-os com seus pro-
dutos e serviços. “Com o Programa 
de Fidelidade, os empresários e lojis-

Programa de Fidelidade para 
associados está disponível 

tas terão mais facilidade para manter 
seus clientes. É claro que ações para 
aumentar a carteira de clientes não 
devem parar, mas existem muitas 
razões para se preocupar também 
com a retenção dos mesmos, que é 
fundamental para manter em equilí-
brio o crescimento da empresa, afir-
mou”.

Prêmios
No aplicativo Aciapi CDL App 

ou no site aciapicdl.com.br, o clien-
te encontrará os prêmios oferecidos 
pelas empresas participantes do 

“Programa Fidelidade” e que pode-
rão ser resgatados, além de verificar 
quantos pontos já juntou até o mo-
mento.

Quando acumular os pontos 
necessários para resgatar o prêmio, 
basta o cliente voltar até a empre-
sa e informar o nome completo. O 
funcionário irá verificar no sistema a 
pontuação correta e validará a troca 
dos pontos para entregar o prêmio 
desejado ao cliente. Para mais in-
formações, os interessados podem 
ligar no número de telefone (31) 
3828-5151.
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Diante de um cenário atípico, em função da pandemia de covid-19, a Associação 

Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a 

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga decidiram mudar o formato do Prêmio 

Notorius neste ano. As entidades irão homenagear todos os associados com o prêmio 

nesta 14ª edição, sendo uma forma de reconhecer todo o esforço e dedicação deles 

para superar os desafios causados pela pandemia. 

O presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, lembra que o Prêmio Notorius foi insti-

tuído pelas entidades em 2002, para reconhecer, a cada dois anos, por meio de pes-

quisa de opinião pública, as empresas de destaque na cidade de Ipatinga. “A partir 

do resultado dessa pesquisa, que é realizada ao longo de um determinado período, 

nós premiamos aquelas empresas com um maior destaque dentro da sociedade com 

o Prêmio Notorius. Mas nesse ano, as entidades decidiram, por questão de justiça e 

mérito, premiar todos os associados, que bravamente lutaram, e ainda lutam, tendo 

que se reinventar dia após dia, para vencerem os obstáculos e manterem sua atividade 

comercial ativa”, afirmou.  

Conforme o presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, essa criatividade 

dos empresários é que faz vencer as adversidades para continuarem com os trabalhos 

da empresa, mantendo os empregos de seus funcionários e gerando grande parte da 

renda do município. “Dessa forma, nada melhor do que premiar, reconhecendo publi-

camente, quem está transpondo essas barreiras nesse período marcante na história da 

humanidade. Portanto, foi instituído o Prêmio Notorius Mérito Especial 2020, no qual 

cada associado recebeu um certificado em reconhecimento a superação dos grandes 

desafios vividos durante esse ano”, finalizou. 
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O mercado financeiro pre-

vê queda menor da economia e 

aumenta a estimativa de inflação 

para este ano. A previsão para 

o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) subiu 

de 3,25% para 3,45%, de acordo 

com o boletim Focus, publicação 

divulgada pelo Banco Central 

(BC), com a projeção para os prin-

cipais indicadores econômicos.

Essa foi a 15ª elevação seguida 

na estimativa. Para 2021, a proje-

ção de inflação passou de 3,22% 

para 3,40%, na quinta elevação 

seguida. A previsão para 2022 e 

2023 não teve alteração: 3,50% e 

3,25%, respectivamente.

A projeção para 2020 está 

abaixo do centro da meta de in-

flação que deve ser perseguida 

pelo BC. A meta, definida pelo 

Conselho Monetário Nacional, 

tem centro de 4% em 2020, com 

intervalo de tolerância de 1,5 

ponto percentual para cima ou 

para baixo. Ou seja, o limite infe-

rior é 2,5% e o superior, 5,5%.

Para 2021, a meta é 3,75%, 

para 2022, 3,50%, e para 2023, 

3,25%, com intervalo de 1,5 pon-

to percentual para cima ou para 

baixo, em cada ano.

Selic
Para alcançar a meta de infla-

ção, o Banco Central usa como 

principal instrumento a taxa bá-

sica de juros, a Selic, atualmen-

te em 2% ao ano. A expectativa 

das instituições financeiras é que 

a Selic encerre 2020 em 2% ao 

ano. A última reunião de 2020 

do Comitê de Política Monetária 

(Copom), responsável por definir 

a Selic, está marcada para dezem-

bro.

Para o fim de 2021, a expecta-

tiva é que a taxa básica chegue a 

3% ao ano. A previsão da semana 

passada era 2,75% ao ano. Para o 

fim de 2022, a previsão é 4,5% ao 

ano e para o fim de 2023, 6% ao 

ano. Quando o Copom reduz a 

Selic, a tendência é que o crédi-

to fique mais barato, com incen-

tivo à produção e ao consumo, 

reduzindo o controle da inflação 

e estimulando a atividade eco-

nômica. Entretanto, os bancos 

consideram outros fatores na 

hora de definir os juros cobrados 

dos consumidores, como risco de 

inadimplência, lucro e despesas 

administrativas.

Quando o Copom aumenta 

a taxa básica de juros, o objetivo 

é conter a demanda aquecida, 

e isso causa reflexos nos preços 

porque os juros mais altos encare-

cem o crédito e estimulam a pou-

pança. Quando a Selic é mantida, 

o Copom considera que ajustes 

anteriores foram suficientes para 

manter a inflação sob controle.

Mercado aumenta
previsão de inflação
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Ipatinga Shop 
completa seis meses

Elaborado com o objetivo de 
facilitar a venda dos lojistas, assim 
como a compra dos consumido-
res, o Ipatinga Shop completará 
seus meses de funcionamento 
no dia 8 de dezembro. A plata-
forma de marketplace foi criada 
pela Associação Comercial, Indus-
trial, Agropecuária e de Prestação 
de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e 
pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Ipatinga, e foi liberada 
para os consumidores a partir do 
dia 8 de junho deste ano, pelo site 
www.ipatingashop.com.br.

O presidente da Aciapi, Cláu-
dio Zambaldi, informa que o Ipa-
tinga Shop conta atualmente com 
cerca de 70 empresas cadastradas 
na plataforma, que oferecem di-
versos produtos e serviços para 
seus clientes. “A nossa plataforma 
de vendas on-line é totalmente 
segura, além de ser prática e dinâ-
mica. As compras podem ser feitas 
de forma bem rápida, sem o clien-
te precisar sair de sua casa. Basta 
apenas um celular ou computador 
com internet para adquirir produ-
tos ou serviços oferecidos dentro 
do Ipatinga Shop”, afirmou.

Segundo o presidente da CDL 
de Ipatinga, Amaury Gonçalves, o 
comércio eletrônico, que se refere 
às vendas pela internet, tem cres-
cido bastante nesses últimos anos 
no âmbito nacional e mundial, se 
tornando um hábito cada vez mais 

comum entre as pessoas. “Diante 
desse cenário, as lojas e empresas 
não podem mais ficar de fora do 
comércio eletrônico e trabalha-
rem apenas com uma porta física 
para atender seus clientes. É preci-
so acompanhar essa evolução do 
mercado, e o Ipatinga Shop é uma 
plataforma que oferece diversos 
benefícios para os empresários e 
clientes interessados no comércio 
eletrônico. Apenas nesses últimos 
seis meses, tivemos 1.285 produ-
tos cadastros na plataforma e con-
tamos com 67 empresas inseridas 
dentro do Ipatinga Shop”, desta-
cou.

Frete
Para aprimorar o serviço de 

entregas do Ipatinga Shop, a Acia-
pi e a CDL firmaram, em setembro, 
uma parceria com a empresa Pos-

taqui, que é experiente no merca-
do de logística, voltada para envios 
de encomendas em vários estados 
do país. Com isso, o serviço de fre-
te do Ipatinga Shop é feito de for-
ma rápida e segura.

Para mais informações sobre 
o Ipatinga Shop, os interessados 
podem ligar no (31) 3828-5151 ou 
acessar o site www.aciapi.com.br.

Basta apenas um 
celular ou compu-
tador com internet 
para adquirir pro-
dutos ou serviços 
oferecidos dentro 
do Ipatinga Shop.
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Fundada com a missão de repre-

sentar e prestar serviços para o de-

senvolvimento da classe empresa-

rial, a Câmara de Dirigentes Lojistas 

(CDL) de Ipatinga completou 23 anos 

de existência no dia 3 de novembro. 

Desde a sua criação, a entidade fun-

ciona em parceria com a Associação 

Comercial, Industrial, Agropecuária e 

de Prestação de Serviços de Ipatin-

ga (Aciapi), trabalhando em prol de 

seus associados. 

Para o presidente da CDL de Ipa-

tinga, Amaury Gonçalves, sempre é 

motivo de orgulho falar da entidade, 

que comanda atualmente, e a qual 

apoia os lojistas da cidade. “Presidir a 

CDL no seu 23° aniversário é motivo 

de honra, pois pude participar com 

outros diretores da Aciapi do proces-

so de criação e implementação da 

entidade em novembro de 1997, o 

que veio a contribuir com os lojistas 

e empreendedores de Ipatinga, de-

fendendo com firmeza e coerência 

os interesses dos seus associados. 

Tenho certeza que a CDL tem ainda 

muito a  contribuir com a classe em-

presarial do município”, enfatizou.

Amaury Gonçalves também 

salienta que a entidade tem um 

potencial de crescimento e que é 

fundamental para as atividades coti-

dianas do empresário. “A CDL é repre-

sentante do Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC Brasil), que possibilita a 

23 anos de fundação

confirmação dos dados cadastrais e 

a análise de crédito de milhares de 

consumidores, empresas e grupos 

econômicos de todo o país. Além 

disso, a CDL é representante do Ban-

co de Desenvolvimento de Minas 

Gerais (BDMG), que oferece linha 

de crédito com condições especiais 

para seus associados. Portanto, a en-

tidade sempre tem buscado atender 

aos anseios da classe empresarial”, 

afirmou.

Conquistas
O presidente da Aciapi, Cláudio 

Zambaldi, que também já foi presi-

dente da CDL de Ipatinga entre os 

anos 2013 e 2017, parabenizou a 

entidade pelos seus 23 anos, tendo 

uma história repleta de conquistas 

em prol do associado. “A CDL é uma 

entidade parceira da Aciapi, que jun-

tas, vêm somando forças ao longo 

desses anos e promovendo diversas 

campanhas e projetos voltados para 

a classe empresarial. Portanto, gosta-

ria de parabenizar os ex-presidentes 

e ex-diretores que contribuíram e fi-

zeram dessa entidade um marco de 

sucesso em nossa cidade”, pontuou.

CDL de Ipatinga:

Os ex-presidentes da CDL de Ipatinga são: Valter Antônio de Oliveira 
(1997-1998); Amarildo José de Assis (1998-2001); Wander Luis Silva 
(2001-2005); Luís Henrique Alves (2005-2009); Márcio Caldeira de 
Souza Penna (2009-2013); Cláudio Zambaldi Oliveira (2013-2017); 
José Carlos de Alvarenga (2017-2019).

Galeria de ex-presidentes
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Considerando as dificulda-

des econômicas causadas pela 

pandemia, o Governo de Minas 

Gerais enviou para a Assembleia 

Legislativa um projeto de lei com 

objetivo de impedir um aumento 

expressivo nas taxas estaduais. A 

proposta é alterar o artigo 224 da 

Lei 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, que consolida a Legislação 

Tributária do Estado.

Baseado em estudos feitos 

pela Secretaria de Fazenda, o 

projeto de lei propõe mudança 

no atual critério usado para a cor-

reção anual do valor da Unidade 

Fiscal do Estado de Minas Gerais 

(Ufemg). O texto, encaminhado 

para avaliação dos deputados 

estaduais, mantém o IGP-DI (Índi-

ce Geral de Preços – Disponibili-

dade Interna), mas acrescenta o 

IPCA (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo).

A ideia é que, para fins de atu-

alização da Ufemg, seja levado 

em conta sempre o menor índi-

ce. Isso porque a correção do va-

lor da Unidade Fiscal é baseada 

na variação do índice de inflação 

ocorrida entre novembro de um 

ano e outubro do ano seguinte.

Referência 
Todas as taxas estaduais vi-

gentes em Minas Gerais têm a 

Ufemg como referência. Entre as 

principais estão a Taxa de Reno-

vação do Licenciamento Anual 

do Veículo (TRLAV) e as taxas de 

segurança pública, de fiscalização 

ambiental, florestais e judiciárias.

De acordo com o secretário 

de Fazenda, Gustavo Barbosa, ao 

identificar que o IGP-DI dos últi-

mos 12 meses pode representar 

um aumento de 22,10% nas taxas 

estaduais, o governo decidiu pro-

por a mudança na lei atual para 

que prevaleça o IPCA, que variou 

3,92% no mesmo período.

“Entre outros fatores, esse 

aumento significativo do IGP-

DI ocorreu porque o índice está 

diretamente atrelado à variação 

cambial. Então, seguindo uma 

determinação do governador 

Romeu Zema, estamos sugerin-

do a inclusão do IPCA para que, 

em todos os anos, seja considera-

do o menor entre os dois índices. 

Dessa forma, o contribuinte não 

será penalizado”, concluiu.

Fonte: Agência Minas. 

Projeto do governo visa
impedir aumento expressivo
das taxas estaduais
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candidato Gustavo Nunes (PSL) 

foi eleito prefeito de Ipatinga com 

45.980 votos nas eleições realiza-

das no dia 15 de novembro, junto com seu 

vice Alexsandro Espírito Santo de Oliveira, 

conhecido como Allex Imóveis (PSL). Para 

o cargo de vereador, 19 candidatos foram 

eleitos para ocuparem uma cadeira na Câ-

mara Municipal de Ipatinga nos próximos 

quatro anos.

O presidente da Associação Comercial, 

Industrial, Agropecuária e de Prestação de 

Serviços de Ipatinga (Aciapi) parabenizou 

os candidatos eleitos para prefeito e ve-

reador, que terão como missão trabalhar 

em prol dos anseios da população e lutar 

por uma cidade melhor. “Gostaria de para-

benizar o prefeito eleito Gustavo Nunes e 

demais vereadores pela vitória nas urnas. 

A partir de agora, todos têm uma enor-

me responsabilidade com seus eleitores e 

com Ipatinga. Gostaria também de desta-

car que as entidades empresariais estão de 

portas abertas para os candidatos eleitos, 

como sempre estiveram em sua história. 

Estamos prontos para contribuir no que 

for preciso para ter uma Ipatinga melhor”, 

afirmou.      

O presidente da Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL) de Ipatinga, Amaury Gonçal-

ves, também parabenizou os candidatos 

eleitos e ressaltou que todos devem es-

tar preparados para enfrentar os desafios 

atuais e os que irão surgir nesses próximos 

anos. “Todos terão uma missão desafiado-

ra daqui para frente. Sei que não é uma 

tarefa fácil estar à frente do poder público, 

mas acredito que com determinação e co-

ragem é possível fazer um trabalho exem-

plar para toda população. Portanto, dese-

jo sucesso no trabalho de cada um nesses 

próximos quatro anos e que consigam fa-

zer a diferença na política, visando sempre 

o desenvolvimento do nosso município, 

para que a população tenha orgulho de 

morar e trabalhar em Ipatinga”, concluiu.
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Com a aprovação, pelo Senado, 

do Projeto de Lei (PL) nº 6.549/2019, 

que cria isenção tributária para dis-

positivos e sistemas de comunica-

ção máquina a máquina, a expec-

tativa é que a implementação da 

internet das coisas e da internet 5G 

gere mais de 10 milhões de empre-

gos, segundo o Ministério das Co-

municações. 

“Além de impulsionar o uso de 

novas tecnologias, tanto dentro de 

casa como no agro [negócio], a in-

ternet das coisas vai também pro-

porcionar a geração de milhões de 

empregos em todo o Brasil. Mais um 

passo assertivo para contribuir com 

retomada da economia em 2021”, 

disse o ministro das Comunicações, 

Fábio Faria.

Na prática, o PL viabiliza a imple-

mentação da chamada internet das 

coisas - nome dado à integração de 

equipamentos e máquinas que se 

comunicam entre si para gerar ex-

periências automatizadas. Essa au-

tomação pode ser em larga escala, 

como carros autônomos ou indús-

trias robotizadas, ou em pequena 

escala, como eletrodomésticos in-

teligentes e relógios de pulso com 

sensores corporais, chamados de 

smartwatches.

Segundo o texto aprovado, dis-

positivos com conectividade 5G se-

rão desonerados a partir de janeiro 

de 2021 durante cinco anos. Os se-

guintes tributos serão dispensados: 

Contribuição para o Fomento da 

Radiodifusão Pública (CFRP), Contri-

buição para o Desenvolvimento da 

Indústria Cinematográfica Nacional 

(Condecine), Taxa de Fiscalização da 

Instalação (TFI) e de Fiscalização do 

Funcionamento (TFF).

Sobre o 5G
De acordo com a União Inter-

nacional de Telecomunicações, o 

5G, ou quinta geração da telefonia 

móvel, é uma nova tecnologia de 

transporte de dados em redes en-

volvendo dispositivos móveis. Ele 

sucede gerações anteriores, mas 

autoridades e especialistas apon-

tam que terá melhorias não apenas 

incrementais, mas qualitativas.

Enquanto a tecnologia 1G ti-

nha velocidade de 2kbit /s e o 4G 

garantia tráfego de 1 Gbit /s, o 5G 

terá velocidade para baixar informa-

ções de até 100 1 Gbit /s. Enquanto 

a latência (diferença na resposta na 

transmissão de dados) era de 60-98 

milissegundos no 4G, no 5G ela será 

reduzida para menos de 1 milisse-

gundo. Já a capacidade de conectar 

dispositivos poderá abranger até 1 

milhão de aparelhos por quilômetro 

quadrado.

Fonte: Agência Brasil.

Lei sobre Internet das Coisas
pode gerar milhões de empregos
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A Associação Comercial, Indus-
trial, Agropecuária e de Prestação de 
Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Ipatinga homenagearam a Associa-
ção dos Aposentados e Pensionis-
tas de Ipatinga (AAPI) pelos 40 anos 
de atuação na região, completados 
no mês passado. A ação se deu por 
meio da entrega de uma placa co-
memorativa das quatro décadas de 
história da associação.

Para o presidente da AAPI, Wan-
derley Mendes Ribeiro, essa home-
nagem confirma o reconhecimento 
da marca AAPI como sinônimo de 
prestação de serviços de qualidade 
e cuidado com as pessoas. “Agrade-
cemos a honraria que vem a refor-
çar que estamos no caminho certo, 
seguindo nossa vocação de fazer o 
melhor para nossos associados nas 
áreas de lazer, turismo, bem-estar e 
principalmente saúde, que é uma 
área de extrema importância para a 
sociedade”, afirmou.

Wanderley Mendes também 
destaca que acredita que parcerias 
efetivas são o melhor caminho para 
o desenvolvimento da sociedade. 
“Quando cada um de nós faz sua 
parte com excelência, os resultados 
podem ser desfrutados ao longo de 
gerações. Assim que a AAPI pensa e 
age. Completamos 40 anos tendo 
como foco manter parcerias efetivas, 
como a que possuímos com a Aciapi 
e CDL de Ipatinga há anos”, disse.

O presidente da Aciapi, Cláudio 
Zambaldi, destacou que a AAPI é 
uma entidade de referência nacio-
nal. “Ao longo desses anos, reconhe-
cemos todos os serviços prestados 
na área da saúde, lazer e assistência 
social. Desejo que a AAPI continue 
crescendo e inovando em seus ser-
viços, como tem feito até hoje”, sa-
lientou.

Já o presidente interino da CDL 

Aciapi e CDL de Ipatinga entregam 

homenagem para AAPI

de Ipatinga, Alberto Múcio de Al-
meida Murta, parabenizou toda di-
retoria e colaboradores por fazerem 
da AAPI um exemplo de competên-
cia e responsabilidade com a vida 
humana. “Temos muito orgulho de 
ter a AAPI como parceira. Espero 
que possamos continuar por mui-
tos anos desenvolvendo diversos 
trabalhos e projetos juntos”, finali-
zou.
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Presentes de Natal
Neste mês de dezembro, as compras disparam no comércio. Muitos consumidores vão em busca dos seus 

presentes de Natal. Com isso, a Aciapi e CDL de Ipatinga possuem convênios com as mais variadas lojas, para 
que você possa ter opções na hora de escolher o presente e, além disso, ter descontos especiais ofertados so-
mente aos associados e funcionários das empresas associadas. Confira os convênios abaixo:

ARTESANATO/ PRESENTES
Psiu Artesanato
12% de desconto sobre a tabela particular
Av. Eng. Kyoshi Tsunawaki, 128 - Cariru
Ipatinga
3825-1730

Ké Presentes Criativos e Personalizados
20% de desconto sobre a tabela particular
Av.Minas Gerais, 59 - Canaã – Ipatinga
(31) 3668-7177/ (31) 98635-9954 (Whatsapp)

FOLHEADOS/ BIJOUTERIAS/ JOIAS
Evandro Folheados
20% de desconto sobre a tabela particular
Av. Monteiro Lobato, 662, Loja 6 -
Cidade Nobre - Ipatinga
(31) 3827-3154

LOJA DE ROUPAS MASCULINAS /
FEMININAS / INFANTIL
Fab Fab
10% a 15% de desconto sobre a tabela particular
Av. das Flores, 382 - Bom Jardim – Ipatinga
(31) 3826-1851

Baby Store
10% de desconto sobre a tabela particular
• Rua Dilermano Reis, 345 - Centro – Ipatinga
• Rua Mariana, 74 - Centro – Ipatinga
(31) 98671-3065

MATERIAL ESPORTIVO
Trilha Esportes
Desconto de 10% em toda a loja à vista e
5% à prazo
Av. 28 de Abril, 389 - Centro – Ipatinga
(31) 3822-4959

TUDO PARA
FACILITAR
SUA OBRA

(31) 3825-3491
(31) 3822-3849

Rua Judite, 1304
Canaã . Ipatinga/MG locmaquinas.com.br

(31) 3822-3849

locmaquinas.com.br
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