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Valorize o comércio
de Ipatinga fazendo
suas compras aqui.
Comprando em
Ipatinga você só tem
a ganhar!

Caros associados,
No dia 29 de abril será comemorado o aniversário de Ipatinga,
que completará 57 anos de emancipação político-administrativa.
Ao longo dessas décadas, o município obteve um desenvolvimento socioeconômico admirável, atraindo diversas empresas e empreendedores que geram emprego e renda. Esperamos que Ipatinga
continue crescendo cada vez mais, tendo um comércio fortalecido
e desenvolvido.
A partir do próximo mês, a Aciapi e a CDL de Ipatinga dão início a
campanha Amor Premiado, que irá contemplar o Dia das Mães, Dia
dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças. O intuito é aquecer
o comércio de Ipatinga, incentivando os clientes a fazerem compras
na cidade. Além de prêmios em dinheiro e vale-compras no Ipatinga
Shop, serão sorteadas duas TV’s de 50 polegadas para os participantes da campanha.
Esta edição também explica sobre a Campanha Destinação, que
visa divulgar aos contribuintes Pessoa Física e Pessoa Jurídica a possibilidade de destinar uma parte do seu Imposto de Renda aos Fundos
Especiais de amparo social controlados pelos Conselhos e fiscalizados pelo Ministério Público.
Os leitores também poderão conferir a nova obrigação para os
estabelecimentos que oferecem atendimento ao público, que deverão ter placas indicativas de atendimento prioritário com o símbolo
do Transtorno de Espectro Autista (TEA). A Lei originária do projeto
n° 14/2021 já foi sancionada pelo Executivo.
Confira ainda nesta edição cuidados para evitar golpe de clonagem de Whatsapp, reinvindicações feitas pelas entidades para reduzir os impactos financeiros no comércio e outras novidades do mundo empresarial.

Cláudio Zambaldi Oliveira
Presidente da Aciapi

Amaury Gonçalves
Presidente da CDL Ipatinga

Boa leitura!

A partir do próximo mês, a Aciapi e a CDL de Ipatinga dão
início a campanha Amor Premiado, que irá contemplar o
Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das
Crianças. O intuito é aquecer o comércio de Ipatinga.
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Prazo para pagamento dos tributos do
Simples Nacional é prorrogado
A Receita Federal e o Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN)
anunciaram a prorrogação do prazo
de pagamento dos tributos federais,
estaduais e municipais no âmbito
do Simples Nacional. A medida –
aprovada em reunião extraordinária
do comitê – também incluirá o Microempreendedor Individual (MEI).
A Resolução CGSN nº 158, de
24 de março de 2021, inclui os meses de abril, maio e junho. Os tributos devidos no regime tributário do
Simples Nacional nesses três meses
serão diferidos e postergados para
pagamento a partir de julho de
2021, em seis parcelas – de julho a
dezembro.
O Simples Nacional abrange os

A

EMBALANDO

LIXO

seguintes tributos: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ); Contribuição Social sobre Lucro Líquido
(CSLL); PIS/Pasep; Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social
(Cofins); Imposto sobre Produto Industrializado (IPI); Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS); Imposto sobre Serviços (ISS);
e a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP).
A prorrogação será realizada da
seguinte forma, de acordo com a Receita Federal:
- O período de apuração março/2021 – com vencimento original
em 20 de abril deste ano – poderá
ser pago em duas quotas iguais,
com vencimento em 20 de julho de

AGORA

2021 e 20 de agosto de 2021;
- O período de apuração
abril/2021 – com vencimento original em 20 de maio deste ano –
poderá ser pago em duas quotas
iguais, com vencimento em 20 de
setembro de 2021 e 20 de outubro
de 2021;
- O período de apuração
maio/2021 – com vencimento original em 21 de junho deste ano –
poderá ser pago em duas quotas
iguais, com vencimento em 22 de
novembro de 2021 e 20 de dezembro de 2021. Ainda segundo a Receita Federal, as prorrogações não
implicam direito à restituição ou
compensação de quantias eventualmente já recolhidas.

É

siga nossas redes

V I S I T E

O

N O S S O

N O V O

S I T E

www.potenzzo.com.br
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dicas de
sucesso para
vender na
internet
Para vender, não importa
qual seja o negócio,
é preciso satisfazer o cliente.
Na internet, a lógica é a mesma.
Mas, para alcançar sucesso
no universo online, é preciso
estar atento a fatores-chave
do mercado digital.
Confira ao lado dicas para
melhorar suas vendas
na internet.

1. Esteja preparado para
entrar na internet
Antes de dar o primeiro passo, é
preciso entender o que está por
trás de um e-commerce: quais
investimentos são necessários,
quem são os parceiros, fornecedores, clientes e concorrentes,
como será a estratégia de marketing. Elabore um Plano de Negócios. Tenha em mente, também,
que é possível concorrer em
nichos nos quais o pequeno negócio poderá ser mais eficiente,
ou no mercado de massa, em que
a competição será basicamente
por preço.
2. Tenha um site
100% funcional
Tudo o que estiver disponível no
site deve funcionar da melhor
forma possível. O cliente precisa
ter facilidades ao entrar na loja.
Caso contrário, ele desiste em um
clique e dificilmente voltará. Os
problemas mais comuns são: site
lento, imagens muito pequenas,
grande quantidade de anúncios,
pouco contraste entre fundo da
página e cor de letra inadequada.
3. Seja verdadeiro
Deve-se evitar prometer o que

não se pode cumprir. Também é
bom não deixar o cliente confuso,
por exemplo, sobre a cobrança de
frete ou o prazo de entrega. Isso
proporcionará confiabilidade ao
site e poderá ser fator decisivo de
compra. Já em termos legais, o
empreendimento deve alinhar-se
às regras obrigatórias para funcionamento de lojas virtuais.
4. Possua obsessão
pela logística
Não existe contato físico na compra pela web, e isso gera uma
grande expectativa no cliente para
receber a mercadoria. O tempo de
espera deve ser igual ou menor
que o prazo acordado no site e a
mercadoria precisa chegar impecavelmente embalada. Sempre!
5. Monte uma equipe
preparada e bem treinada
Para cuidar do conteúdo, do
design, de questões relacionadas
à tecnologia da informação e ao
marketing. Todos esses profissionais devem conversar, interagir, integrar-se para que se alcance êxito
no trabalho que cada um executa.

Fonte: Site do Sebrae

Clientes do clube recebem de volta
parte do valor, como créditos no APP.
Cadastro fácil

CADASTRE-SE

CLUBEGARCIA.COM.BR

ABRIL 2021 ACIAPI-CDL NOTÍCIAS

7

Placas de aviso prioritário para
autistas em Ipatinga
Foi sancionada em Ipatinga a Lei originária do projeto n°
14/2021, de autoria do vereador
Daniel Guedes e que trata da
inclusão das pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA)
– pessoas com dificuldade em se
comunicar, interagir socialmente
ou caracterizadas por interesses
ou movimentos repetidos. O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes,
sancionou o projeto de lei no dia
13 de março.
O projeto apresentado pelo
vereador Daniel Guedes e aprovado no Legislativo, que se tornou a lei 4.138/2021, define que
placas indicativas de atendimento prioritário, com o símbolo do
TEA, sejam colocadas nos estabelecimentos públicos e privados,
que oferecem atendimento ao
público, como é o caso de bancos, supermercados, farmácias,
restaurantes e lojas de grande
porte.

Símbolo
O símbolo mundial do autismo é uma fita formada por peças
coloridas de quebra-cabeças que
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representam os diferentes espectros que, ao se encaixar, formam o
TEA. Também representam a diversidade de famílias e pessoas que
convivem com o Transtorno. A cor
azul, que toma ambientes ao redor
do mundo em datas de conscientização, simboliza a prevalência
maior em homens. Eles representam 80% das pessoas com o TEA.

Âmbito estadual
No dia 19 de setembro de 2019,
foi publicada no Diário Oficial a Lei
23.414/2019, sancionada pelo governador Romeu Zema, que determinava que estabelecimentos públicos e privados de atendimento

ao público, localizados em Minas
Gerais, deveriam fixar o símbolo
TEA nas placas de indicação de
atendimento prioritário.
No âmbito estadual, a Lei
14.925/2003 já previa a obrigatoriedade de afixação de cartazes
– em caixas de supermercados,
farmácias, bancos e órgãos públicos, destacando algumas prioridades no atendimento. Entre
os casos estão aposentados por
invalidez, idosos, pessoas com
deficiência, gestantes e mulheres com criança no colo. Nesses
locais, as placas devem ser substituídas para que haja a inclusão da
referência à pessoa com autismo.

57 anos de desenvolvimento socioeconômico
A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de
Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de
Ipatinga parabenizam o município
de Ipatinga pelos seus 57 anos de
emancipação político-administrativa, que serão completados no dia 29
deste mês. As entidades têm orgulho em fazer parte desta história de
desenvolvimento socioeconômico.
Para o presidente da Aciapi,
Cláudio Zambaldi, é muito importante o reconhecimento e a valorização do município de Ipatinga, que
atraiu diversos empreendedores e
possibilitou a criação de muitas empresas ao longo desses anos, o que
ocorre até hoje. “Ao analisar a situação socioeconômica de Ipatinga,
percebemos que a cidade buscou
fomentar as atividades comerciais,
de modo que pudéssemos chegar
aonde estamos atualmente, com
um município bem estruturado e
organizado. Portanto, parabéns Ipatinga!”, afirmou.
Já o presidente da CDL de Ipa-

tinga, Amaury Gonçalves, destacou
que a cidade também tem a fama
de ser bem acolhedora, não só na
região do Vale do Aço, mas também
para outros lugares do estado de
Minas Gerais. “Essa fama de Ipatinga
é boa para todo o comércio, porque
os empresários se sentem bem em
investir na cidade. Sabem que vão
ser bem recebidos e que poderão
desenvolver seus negócios, gerando emprego e renda. Dessa forma,
gostaria de deixar meus parabéns
para Ipatinga e que continue se desenvolvendo, deixando todos seus
moradores orgulhosos”, destacou.

História
Os primeiros civilizados a chegarem até a região de Ipatinga e do
atual Vale do Aço, vieram em 1752
de Sant”Ana do Alfié pela Serra da
Vista Alegre. Atravessando o Rio
Piracicaba, abrindo na margem esquerda desse rio uma posse no lugar hoje conhecido por Sítio Velho,
nas cercanias da atual Usiminas.
Com a construção da Estrada de
Ferro Vitória a Minas, começaram a
vir os primeiros habitantes da primitiva cidade de Ipatinga e da Região

Metropolitana do Vale do Aço. Através dos trilhos da estrada de ferro,
fixaram-se na região além dos operários, e viajantes de várias partes
de Minas Gerais e até de diferentes
lugares do Brasil que vieram tentar a
sorte na cidade. Em 22 de agosto de
1922, foi inaugurada a Estação Pedra
Mole, a primeira da cidade.
A vocação siderúrgica de Ipatinga inicia-se em 31 de outubro
de 1944, quando foi inaugurada a
ArcelorMittal Timóteo (antiga Acesita - Companhia de Aços Especiais
Itabira) em território que então estava em território de Antônio Dias,
atualmente no município de Timóteo. Dessa época também é a elevação de Ipatinga a distrito de Coronel
Fabriciano. No entanto, começou a
existir um sentimento de insatisfação da população de Ipatinga com
a administração de Coronel Fabriciano, devido à distância até a sede
municipal e à relativa sensação de
isolamento, o que levou à formação
de uma comissão pró-emancipação
do então distrito em 1962, até que
no dia 29 de abril de 1964 ocorreu
a emancipação político-administrativa de Ipatinga.
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Ataíde Auto Peças
A reposição de componentes do veículo automotor é indispensável para dirigir com segurança, assim
como a manutenção correta. Com isso, a Ataíde Auto
Peças, presente no mercado desde 2006, oferece peças de automóvel de qualidade para seus clientes.
Atualmente, a empresa conta com duas unidades,
uma está localizada na avenida Minas Gerais, 515,
bairro Caçula, em Ipatinga, e a outra está localizada
na avenida Acesita, 892, bairro Olaria, em Timóteo.
Segundo o proprietário da Ataíde Auto Peças,
Caio Bastos, a unidade de Timóteo foi inaugurada há
cerca de três meses e sua equipe possui, ao todo, 16
funcionários. “Estamos trabalhando com o mesmo
segmento de Ipatinga. Vendemos peças de motor,
suspensão, embreagem, freio e dentre outras, importadas e nacionais. Temos cerca de 30 mil itens em
nosso estoque”, ressaltou.
A busca por peças automotivas de qualidade,
além de contar com um atendimento personalizado,
pode não ser uma tarefa fácil, mas na Ataíde Auto Peças, o cliente sempre fica satisfeito ao fazer sua compra. “Temos um atendimento diferenciado e fazemos
entrega em todo Vale do Aço. Portanto, temos boas
expectativas para esse ano e esperamos uma solução
para esse problema da covid-19 que está impactando todos nós”, afirmou Caio Bastos.
Contato: (31) 3822-2906/ (31) 3827-0781/
(31) 3821-4647/ (31) 99809-8743 (whatsapp)
(31) 3849-5188 (Timóteo).

Potenzzo

A Potenzzo está embasada em fundamentos e princípios de qualidade, excelência, sustentabilidade e evolução, sendo uma empresa que apresenta soluções eficazes para uma necessidade global, que é a produção
de sacos para lixo. Localizada na rua Carlos Chagas, 202,
no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, a Potenzzo está presente no mercado desde 2012.
Segundo a gerente-administrativo, Amanda Gusmão, a Potenzzo conta atualmente com 31 funcionários
diretos e 20 trabalhadores indiretos. “O nosso diferencial
é que não somos apenas um produto. Nós causamos
uma experiência em nosso cliente final. A maioria dos
outros concorrentes não tem a nossa força e nossa qualidade. Algumas donas de casa, por exemplo, que mais
utilizem o nosso produto, têm o costume de utilizar
sacolinhas de supermercado para guardar o lixo, mas
nelas é possível reparar que costuma ter vazamento,
ou seja, não é um produto confiável. Já o produto da
Potenzzo tem um melhor custo-benefício, sendo extremamente reforçado”, ressaltou.
Conforme Amanda Gusmão, a empresa surgiu em
2012 com o nome de Embalando Lixo, mas que agora é conhecida como Potenzzo. “Somos uma empresa
inovadora. O nosso produto é 100% reciclável, com isso,
nós o reciclamos. Nós ainda recolhemos os plásticos da
rua para fazer o nosso produto. Além disso, de segunda-feira a sexta-feira, até às 16h, fazemos a compra de plástico. Pagamos R$ 1,6 no quilo. Assim, qualquer pessoa
pode trazer em nossa empresa o plástico (desde que
não seja plástico duro) que iremos comprar”, afirmou.
Contato: (31) 99306-6954
potenzzo.financeiro@outlook.com / www.potenzzo.com.br
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Natália Pires Semijoias
Com um novo conceito de semijoias clássicas e
modernas, a Natália Pires Semijoias é uma das empresas desse ramo com destaque nas revendas e no
empreendedorismo feminino, enaltecendo a beleza
das mulheres por meio das semijoias. A loja está localizada na rua Juiz de Fora, 51, no Centro de Ipatinga.
Conforme a proprietária da loja, Natália Pires,
tudo começou aos seus 14 anos de idade, quando
começou a revender suas semijoias. “Foram muitos
anos de caminhada e experiências, até conquistar o
meu próprio negócio, que se concretizou no dia 29
de novembro de 2019”, informou.
Natália Pires salienta que já são mais de 100 revendedoras representando a marca em nove países
diferentes, com o objetivo de expandir e potencializar o seu negócio. “Quando me perguntam se ser
mulher atrapalha, eu respondo que ‘não’, porque
o que importa é o espírito empreendedor. Por isso,
motivo as revendedoras e outras mulheres a construírem a sua independência e serem donas de seu
próprio negócio”, destacou.

Contato: (31) 98516-6160
nataliapiresjoiais@gmail.com

Closet Infantil

A Closet Infantil surgiu de um sonho, entre duas amigas, de criar uma loja de roupas diferenciada no mercado.
Localizada na rua Siquém, 38, no bairro Canaã, em Ipatinga, a Closet Infantil tem cerca de um ano de existência e
já tem agradado diversos clientes ao longo desse tempo,
que estão em busca de deixar o filho bem vestido.
A sócia Luciene Magalhães informa que a Closet Infantil não vende apenas um produto, mas também trabalha com o sonho das pessoas e da vontade de ver o
filho bem arrumado e bonito. “No dia 14 de março do
ano passado inauguramos a loja e graças a Deus estamos conseguindo superar os desafios diante dessa pandemia. E ao longo desse tempo, temos tido um retorno
positivo por parte do público. Muitos clientes falam que
gostaram da roupa, que é de qualidade e que o filho
ficou alegre quando vestiu. Então temos conseguido
atingir o nosso objetivo, de realizar o sonho das pessoas”,
destacou.
De acordo com a sócia Débora Mendes, a faixa etária do público-alvo da Closet Infantil é entre 0 e 14 anos
de idade. “Trabalhamos com moda para bebê, criança e
adolescente. Procuramos oferecer roupas que realmente encantam nossos clientes com qualidade e com um
valor de mercado competitivo. Além disso, compras acima de R$ 50, têm direito à entrega grátis em Ipatinga, e
compras acima de R$ 100, entrega grátis em Coronel Fabriciano e Timóteo. E para impulsionar as nossas vendas,
temos feito atendimento on-line, por meio das mídias
sociais e lives, sendo uma oportunidade para apresentar
o nosso produto”, destacou.
Contato: (31) 99717-9766 / closetinfantilloja@gmail.com
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Aciapi e CDL de Ipatinga reivindicam
medidas para reduzir impactos no comércio
A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação
de Serviços de Ipatinga (Aciapi)
e a Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) de Ipatinga protocolaram
uma carta de reivindicações junto
à administração municipal, com o
intuito de reduzir os impactos causados pelo novo coronavírus no
comércio. O documento foi apresentado no dia 10 de março pelas
entidades durante uma reunião
solicitada pelo Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares do
Vale do Aço (Sindhorb) com o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de
Ipatinga, Allex Oliveira.
Conforme o presidente da
Aciapi, Cláudio Zambaldi, as dificuldades enfrentadas pelas empresas de Ipatinga, em virtude da
pandemia e da consequente retração no consumo por parte dos
consumidores, têm sido incalculáveis. “As consequências deste novo
cenário que temos enfrentado há
um ano têm sido as mais diversas,
impactando de forma negativa, inclusive com muitas empresas encerrando de forma definitiva suas
atividades. Sabemos que a preocupação maior do poder público,

neste momento tão difícil, é com a
saúde da população. Entretanto, em
virtude dos prejuízos, bem como as
demais consequências já citadas, os
empresários estão temerosos em
não conseguirem honrar com os
compromissos fiscais para com o
município”, afirmou.
Diante desse cenário, o presidente da CDL de Ipatinga, Amaury
Gonçalves, ressalta que são necessárias medidas para reduzir os impactos causados no comércio devido ao
cenário de pandemia. “Dentre as solicitações feitas à administração municipal estão a suspensão dos prazos
para a prática de atos processuais

no âmbito da Secretaria da Fazenda de Ipatinga pelo prazo de 120
dias; A suspensão das execuções
fiscais em andamento, judicializadas ou não, pelo prazo de 120
dias; Renegociação a longo prazo
pelo Programa de Recuperação
Fiscal (Refis), referente aos débitos
existentes na Dívida Ativa, em instância judiciária; Parcelamento em
oito parcelas do alvará da vigilância sanitária e da taxa de localização; Redução dos valores de IPTU
para o exercício 2022. Portanto,
contamos com o apoio do poder
público neste momento tão difícil”,
concluiu.

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

TUDO PARA

FACILITAR
SUA OBRA
Rua Judite, 1304
Canaã . Ipatinga/MG locmaquinas.com.br
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Segurança pública é tema de reunião
na sede da Aciapi e CDL de Ipatinga
A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação
de Serviços de Ipatinga (Aciapi)
e a Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) de Ipatinga promoveram, no
dia 23 de fevereiro, uma reunião
entre lojistas e representantes da
segurança pública e do governo
municipal, no auditório das entidades. No encontro, foram discutidos
os desafios e problemas de criminalidade no município, dentre eles,
o arrombamento de lojas, que tem
ocorrido com certa frequência no
centro comercial.
O comandante da 82ª Companhia da Polícia Militar, tenente Jackson Ribeiro de Araújo, foi responsável por fazer um balanço das ações
desenvolvidas pela PM e apontar
os desafios enfrentados em Ipatinga em relação à segurança pública. “Essa reunião foi um passo
importante para a mobilização dos
comerciantes, que são um público-alvo do serviço de segurança
pública, para o desenvolvimento

de ações conjuntas em relação aos
problemas que os atingem. Atualmente, temos no Centro de Ipatinga uma demanda muito grande de
furtos, principalmente, envolvendo
arrombamentos, e reclamações de
insegurança provocada por moradores em situação de rua”, informou.
O tenente ainda informou que
somente nesse ano, já foram registradas, no Centro de Ipatinga, 60
prisões, sendo que a maioria é relacionada a autores de arrombamentos. “Essa é uma situação cotidiana.
Portanto, discutimos nessa reunião
questões que vamos tratar ao longo
desse ano com o intuito de encontrar soluções para esses problemas
enfrentados pelos lojistas”, afirmou.
O presidente da Aciapi, Cláudio
Zambaldi, agradeceu a Polícia Militar
por sempre atender as solicitações
das entidades para participar de reuniões e diálogos, que visam melhorias para o comércio e cidade. “Nesse
encontro tratamos de problemas
críticos que envolvem a seguran-

ça pública nos centros da cidade,
devido ao índice de arrombamentos. Gostaria de destacar também
a importância da participação dos
nossos associados nesses encontros e da união dos poderes públicos com a Polícia Militar, que fazem
um trabalho preventivo em prol da
segurança pública”, ressaltou.
Já o presidente da CDL de
Ipatinga, Amaury Gonçalves, destacou que os problemas relacionados à segurança pública não
são tão simples para serem resolvidos, porém, por meio de um trabalho conjunto e de estratégias, é
possível reduzir esses problemas.
“Acredito que essa reunião foi fundamental para aproximar ainda
mais os lojistas e a Polícia Militar,
para que possamos melhorar cada
vez mais a segurança pública de
Ipatinga. Desse modo, vamos continuar trabalhando e discutindo
soluções para que a criminalidade
reduza o máximo possível em nossa cidade”, finalizou.
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Número de idosos que acessam a
internet cresce de 68% para 97%
Nos últimos anos, houve forte avanço do número de idosos
com acesso à internet: o percentual de pessoas com mais de
60 anos no Brasil navegando na
rede mundial de computadores
cresceu de 68%, em 2018, para
97%, em 2021. É o que mostra
pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil),
em parceria com a Offer Wise
Pesquisas.
Entre os idosos conectados, a
principal motivação é se informar

sobre economia, política, esportes e outros assuntos (64%). Também utilizam a web para manter
o contato com outras pessoas
(61%) e buscar informações sobre produtos e serviços (54%).
O principal meio de acesso é o
smartphone, citado por 84% dos
idosos que usam a internet, um
crescimento de 8 pontos percentuais em relação à 2018, enquanto 37% usam notebook e 36%
computador desktop.

Redes sociais
De acordo com a pesquisa,

os aplicativos que os idosos mais
usam no celular são as redes sociais (72%); de transporte urbano
(47%); e bancários (45%). O Whatsapp é a rede social mais utilizada (92%), seguida do Facebook
(85%) e Youtube (77%).
Os idosos conectados também utilizam a internet para realizar compras. Entre os produtos
que costumam comprar pela internet, destacam-se os eletroeletrônicos (58%); remédios (49%,
com um aumento de 21 pontos
percentuais em relação à 2018); e
eletrodomésticos (47%).
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Atenção na hora de adquirir horas
pelo aplicativo da Área Azul Park
O sistema de Estacionamento
Rotativo em Ipatinga tem contribuído para o comércio obter resultados positivos nesses últimos
anos. Para continuar funcionando
com êxito, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de
Prestação de Serviços de Ipatinga
(Aciapi) e a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Ipatinga informam que os usuários precisam ficar atentos na hora de adquirir crédito pelo aplicativo Vaga Legal da
Área Azul Park, empresa responsável pelo estacionamento rotativo
na cidade.
Conforme o diretor da Área
Azul Park, Nilson Lopes, o sistema
antifraudes dos bancos tem se intensificado com o aumento das
transações eletrônicas. “As operadoras de cartões bancários têm
conferido, com precisão, as informações do aplicativo Vaga Legal.
Por isso, para aprovar a recarga
de horas, os dados como CPF, RG,
telefone e data de nascimento no
aplicativo precisam ser os mesmos
cadastrados na operadora do cartão, caso não sejam, o usuário poderá ter dificuldade para obter sua
recarga de horas”, enfatizou.
O presidente da Aciapi, Cláudio
Zambaldi, ressaltou que o estacionamento rotativo foi por muitos

anos uma pauta reivindicada pelas entidades, com o intuito de
proporcionar mais vagas para os
clientes nos centros comerciais.
“Antes do estacionamento rotativo, as pessoas tinham que dar
várias voltas nos quarteirões em
busca de uma vaga. Hoje em dia já
é diferente, com poucos minutos é
possível encontrar um lugar para
estacionar perto da loja que pretende fazer sua compra. Ou seja,
isso é bom para o cliente e para o
lojista”, destacou.
O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, ressalta
que como o estacionamento rotativo tem facilitado para o cliente
fazer sua compra, consequentemente isso tem contribuído para
aumentar o número de vendas
nas lojas localizadas nos locais em
que existem o estacionamento rotativo, que atualmente funciona
nos bairros Centro, Cidade Nobre,
Canaã e Horto. “Antes, muitos consumidores até desistiam de fazer
suas compras com medo de não
encontrar vaga para estacionar
nos principais centros comerciais
de Ipatinga. Isso já não existe mais.
Por meio do aplicativo Vaga Legal,
a pessoa pode adquirir horas para
estacionar ou então pode comprar
os tiques com os monitores ou nos

pontos de vendas espalhados pelo
comércio”, afirmou.

Hora fracionada
Por meio do aplicativo da Vaga
Legal, o motorista consegue, de
onde estiver, comprar horas para
estacionar e utilizá-las conforme o
tempo que ficou estacionado. Vale
ressaltar que quando o usuário for
sair da vaga, ele pode, pelo próprio
aplicativo, encerrar o tempo contratado, não sendo necessário procurar um monitor pelas ruas. Com
isso, ele pagará pelo tempo utilizado, sendo cobrada apenas a hora
fracionada. Portanto, a orientação
das entidades é que o aplicativo
seja mais utilizado pela população,
para ter uma plataforma mais forte
e com um pagamento ainda mais
justo.
A embalagem representa a sua empresa e
reflete a qualidade e a confiabilidade
do produto e, portanto,
precisa estar de acordo com a imagem
que você deseja construir.

embraflex
31. 3824-3086
www.embraflexmg.com.br

Av. Zita Soares de Oliveira, 124 Lj.02 - 2º PISO - Centro
Ipatinga / MG - CEP: 35160-006
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Contribuinte pode destinar parte do
imposto para fundos sociais
A Campanha Destinação visa
divulgar aos contribuintes Pessoa
Física e Pessoa Jurídica a possibilidade de destinar uma parte do
seu Imposto de Renda aos Fundos
Especiais de amparo social controlados pelos Conselhos e fiscalizados pelo Ministério Público.
No período de entrega da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, é feita ampla divulgação da
possibilidade de destinar até 3%
do imposto devido para os Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente, e até mais 3% para
os Fundos do Idoso, diretamente
pelo Programa Gerador de Declaração (PGD).
A Pessoa Física não pagará um
valor maior de imposto nem terá
o valor de sua restituição diminuído. Apenas permitirá que parte do
imposto devido, apurado na DAA,
seja destinado diretamente para
um Fundo Social. As Pessoas Jurídicas também podem fazer a destinação de até 1% do imposto devido, desde que sejam tributadas
com base no lucro real e destinem
no decorrer do ano-calendário.

Formas de captação
As doações efetuadas por
meio da destinação do Imposto
de Renda são uma das principais
formas de captação de recursos
dos Fundos Sociais. Esses recur-

sos devem ser aplicados, exclusivamente, nos programas e ações
de proteção, defesa e garantia dos
direitos das crianças e adolescentes, e da pessoa idosa, sob a orientação dos respectivos Conselhos,
sujeitos à fiscalização do Ministério público. Essa é uma efetiva
ação de cidadania que interfere
direta e positivamente na realidade social.

Prazo
Desde o dia 1º de março que o
contribuinte pode prestar contas
com o Leão, entregando a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 (ano-base 2020). O
programa para computador está
disponível na página da Receita
Federal na internet. O prazo de
entrega vai até às 23h59min de 30
de abril.

Como enviar a declaração
Enviar a declaração é muito
simples. Após o preenchimento,
basta acessar a opção Entregar
Declaração, disponível no sistema
online, aplicativos para celulares e
tablets ou no programa IRPF baixado no seu computador. O serviço
de recepção de declarações não
funciona no período entre 1h e 5h
da manhã (horário de Brasília), por
isso, envie a declaração em outro
horário. Caso não consiga enviar
por algum motivo, grave a cópia
de segurança da declaração em
uma mídia removível (pen drive,
disco rígido externo etc.) e tente
em outro computador.
Desde 2017 o programa Receitanet (que faz o envio de declarações) foi incorporado ao Programa
IRPF, não sendo mais necessária
sua instalação em separado.
ABRIL 2021 ACIAPI-CDL NOTÍCIAS

19

Aciapi completa 55 anos de fundação
A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação
de Serviços de Ipatinga (Aciapi)
completou 55 anos de fundação
no dia 21 de março. A entidade
foi fundada por um grupo de empresários de vários segmentos que
decidiu se organizar para batalhar
em prol da classe e da comunidade. Com isso, no dia 21 de março
de 1966 foi fundada a Aciapi, que
desde então tem buscado a valorização do comércio e o fortalecimento da economia local. Atualmente, a sede da entidade está
localizada na rua Uberlândia, nº
331, no Centro de Ipatinga.
Na avaliação do presidente da
Aciapi, Cláudio Zambaldi, ao longo desses 55 anos, a entidade tem
cumprido com seu papel, mesmo diante de diversos desafios. “A
Aciapi é uma associação representativa de classe sem fins lucrativos.
Temos como missão representar
a classe empresarial, defender os
interesses do associado, promover
ações e ofertar produtos e serviços
para o desenvolvimento econômico-social de Ipatinga. Sinto muito
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orgulho e satisfação em fazer parte
da história da Aciapi. Parabéns a todos presidentes e diretores que ao
longo desses 55 anos contribuíram
para o crescimento da entidade, e
obrigado a todos os associados que
estiveram ao nosso lado durante
esse tempo”, afirmou.
O 1º vice-presidente da Aciapi,
Márcio Caldeira de Souza Penna,
destaca que uma cidade se estrutura por meio de suas instituições, e a
Aciapi sempre foi um pilar atuante
na consolidação do município de
Ipatinga. “Desde a fundação da cidade, os personagens que fizeram
as engrenagens funcionar, tanto na
Aciapi quanto no município, andaram lado a lado. Parabéns pelos 55
anos e que possamos atuar junto
aos empresários locais para superarmos este momento triste e difícil do
nosso país e do mundo”, salientou.
O 2º vice-presidente da Aciapi,
Alberto Múcio de Almeida Murta, salienta que nessa marca de 55 anos, é
preciso parabenizar a Aciapi e todas
as diretorias e presidentes que passaram pela entidade ao longo desse
tempo. “Foram muitos diretores e

presidentes dedicados que deram
a vida dentro da entidade, com
muita fidelidade, honestidade e
sempre buscando o melhor para
as empresas. Portanto, a Aciapi
está de parabéns”, enfatizou.

Ex-presidentes
João Lamego Neto (1966 a
1967); Vicente Euzébio Ribeiro
(1967 a 1968); Silas Augusto da
Costa (1968 a 1971); Walter de
Lima Salles (1971 a 1973); Romero José Santos Vale (1973 a 1977);
José Edélcio Drumond Alves (1977
a 1981); Maurício de Andrade
Guerra (1981 a 1983); Darcy Alves
de Brito (1983 a 1985); Helvécio
Thomaz Martins (1985 a 1989);
José Osmir de Castro (1989 a
1991); Ilton Ferreira Ribeiro (1991 a
1993); Sebastião Gonçalves de Matos (1993 a 1995); José de Oliveira
Silva (1995 a 1997); Valter Antônio
de Oliveira (1997 a 2001); Amantino Alves da Silva (2001 a 2005);
Wander Luis Silva (2005 a 2009);
Gustavo Augusto de Ataíde Souza
(2009-2013); Luís Henrique Alves
(2013-2017).

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação
de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
de Ipatinga lançaram a campanha
Amor Premiado 2021, que irá contemplar os dias das Mães, dos Namorados, dos Pais e das Crianças.
Os interessados em fazer a adesão
já podem procurar o setor comercial
das entidades pelo número de telefone (31) 3828-5151.
A campanha Amor Premiado
conta com o apoio das empresas
Embraflex, Potenzzo, Giganet e Ipatinga Shop.
Para esta edição, o presidente
da Aciapi, Cláudio Zambaldi, informa que serão sorteados 20 prêmios,
que incluem vale compras para lojas
participantes da campanha e para
o marketplace Ipatinga Shop, além
de duas Smart TV’s de 50 polegadas. “Além disso, os funcionários das
empresas responsáveis pela venda do cupom sorteado receberão
como prêmio um vale compra de
R$ 200 para ser gasto no Ipatinga
Shop. Desse modo, cada lojista deve
orientar bem seus funcionários em
relação à campanha e a importância
de divulgar bem para seus clientes”,
destacou.
Segundo o presidente da CDL
de Ipatinga, Amaury Gonçalves, os
lojistas já podem aderir à campanha
Amor Premiado 2021 para adqui-

rir seus cupons
e cartaz de divulgação. “Contamos com a
adesão de cada
lojista para o sucesso dessa iniciativa. Quanto
mais participações, melhor será para o comércio
da cidade. Por isso é muito importante a união de todos nós, principalmente neste momento difícil que
estamos enfrentando atualmente”,
afirmou.

Como funciona a campanha
O cliente, ao realizar uma compra durante a campanha, receberá
um cupom/voucher com uma numeração e orientações para seu cadastro no site da campanha www.
aciapicdl.com.br ou no aplicativo
Aciapi CDL APP, gerando em seguida o seu cupom digital. Ao todo,
serão sorteados 20 prêmios para as
quatro datas comemorativas. No fim
da campanha, todos os cupons cadastrados, desde o primeiro sorteio,
concorrerão a duas smart TV’s.

Serão realizados quatro sorteios, ou seja,
um sorteio após cada data comemorativa,
que será transmitido por meio das mídias
sociais das entidades:

Dia das Mães - 13/05 (5ª feira), às 9h
Dia dos Namorados - 17/06 (5ª feira), às 9h
Dia dos Pais - 12/08 (5ª feira), às 9h
Dia das Crianças - 15/10 (6ª feira), às 9h.
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Cuidado com a clonagem de WhatsApp
Um golpe da clonagem da
conta do WhatsApp está fazendo várias vítimas nesses últimos meses. O golpe acontece
da seguinte forma: uma pessoa
liga para a vítima e inventa alguma história só para distraí-la.
Durante a conversa, o golpista
pede para que a vítima informe um código de seis números
que chegou em seu celular. No
entanto, esse código é a verificação do WhatsApp, e por meio
dele, o criminoso consegue clonar a conta do consumidor.
Após a clonagem, o golpista passa a enviar mensagens
para os contatos da vítima pedindo dinheiro em nome dela.
Na maioria das vezes, o infrator
pede dinheiro para parentes e
conhecidos, simulando alguma
necessidade urgente.
O alerta é para que os consumidores nunca enviem o código
de seis números para ninguém.
É importante ainda habilitar a
“verificação em duas etapas” no
WhatsApp: clicando em “configurações”, “conta” e “verificação
em duas etapas”.
Se a vítima enviou um valor
achando que era um familiar ou
conhecido, comunique a pessoa
que sofreu o golpe, o quanto
antes. Além disso, entre em contato com o banco da conta de
destino avisando do ocorrido, a
fim de verificar a possibilidade

de cancelamento da transação e
evitar futuras fraudes. Tire prints,
reúna documentos de comprovantes de pagamento e faça um
Boletim de Ocorrência.
Além disso, o WhatsApp deve
ser notificado. Para isso, o usuário
deve enviar um e-mail com a seguinte frase no assunto e no corpo do texto: “Perdido/Roubado:

Por favor, desative minha conta”.
Inclua também o seu telefone
no formato internacional: +55
(código do Brasil), o DDD de
sua área e o número do celular.
O endereço de destino é o support@whatsapp.com. Esse processo pode demorar alguns dias.
Sua conta será desativada e você
terá 30 dias para reativá-la.

Outras dicas para evitar golpes:
• Não forneça dados, senhas, códigos para terceiros;
• Não acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro etc.
enviadas pelo WhatsApp, redes sociais, e-mails e não clique
nesses links;
• Não confie e não compartilhe links e informações dos quais
não tenha certeza da origem;
• Não preencha formulários que não estejam nos sites oficiais;
• Baixe aplicativos apenas das lojas oficiais;
• Em caso de dúvidas ou dificuldades, procure um familiar ou
amigo que possa ajudar;
Fonte: Agência Brasil
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Profissionais da educação destacam
a importância do funcionamento das escolas
Desde o início da pandemia
de covid-19, as escolas têm enfrentado um desafio constante
para se manterem ativas. Segundo
o diretor do Instituto Educacional
Mayrink Vieira e presidente da Associação das Escolas Particulares
do Vale do Aço (Aepvale), Maurício
Mayrink Vieira, quando as escolas
foram fechadas pela primeira vez,
em 18 de março de 2020, já havia
a expectativa de que demoraria a
serem reabertas. “As escolas particulares, sem nenhum treinamento
ou condições técnicas, tiveram a
obrigação de iniciar, imediatamente, os trabalhos de aulas on-line, uma novidade para todos nós.
Foi uma situação tão imprevisível
que, naquela época, aulas on-line
para Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio nem eram
permitidas pela legislação. Devido
à urgência, os órgãos reguladores
dos serviços educacionais, promoveram mudanças rápidas nas leis e
nas regras e, assim, as aulas on-line
foram ministradas durante todo o
ano de 2020”, afirmou.
Neste contexto, Mayrink Vieira
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conta que foi criada, em maio de
2020, a Aepvale, que abrange as
cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, tendo como objetivo de agregar forças para enfrentar
todas as dificuldades. “Durante todo
este período, mostramos a sociedade o valor, a importância da escola
e a força dos professores. Os pais
se reinventaram, pois, tiveram que
muitas vezes fazer o papel de professor. Não foi do jeito que esperávamos, mas conseguimos em período
de pandemia vencer mais um ano
letivo”, informou.
Para a geógrafa e proprietária
do Reino da Infância, vice-presidente da Aepvale, Andresa Guidine
Batista Costa, a educação é muito
importante nesse processo, porque
ter conhecimento é ter poder. “Percebemos isso nos últimos 12 meses,
com o surgimento da covid-19, sua
proliferação e como à medida que
as experiências foram vivenciadas,
a população foi aprendendo e evoluindo nos métodos de prevenção
e tratamento da mesma. O grande
crescimento nos índices de contaminados e mortos não se justificam

na falta de conhecimento, mas no
descaso de parte da sociedade
com as determinações para conter
o avanço do vírus ou ainda combatê-lo”, destacou.
O secretário da Aepvale, Israel
Charlys Leite, relatou que desde
o momento em que as atividades
educacionais presenciais foram
suspensas em março de 2020, as
escolas passaram a enfrentar desafios de todos os tipos. “Pedagogicamente tiveram que se adaptar
- da noite para o dia - às atividades
on-line. Gargalos tecnológicos tiveram que ser superados por meio
de investimentos em equipamentos e redes de comunicação. Atualmente, é preciso oferecer alternativas para as famílias que preferem e
precisam que as crianças estejam
na escola e também para as famílias que preferem que as crianças
estudem on-line. Ser porta voz
das crianças, que têm sido as mais
prejudicadas pela pandemia, segundo os profissionais de saúde.
Mostrar para a sociedade que o
lugar mais seguro para a criança é
a escola”, concluiu.
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Segurança
Para ter qualidade de vida é necessária a sensação de segurança no dia a dia. Com isso, muitos
empresários têm investido em diferentes formas de proteção para evitar as ações criminosas.
Os sistemas de segurança eletrônica estão cada vez mais sofisticados e com preços acessíveis.
Além das famosas cercas elétricas e alarmes, as câmeras de segurança, controles de acesso e
outros itens estão cada vez mais presentes nos ambientes para oferecer maior segurança.
Outro importante aspecto da segurança e que, por vezes, é negligenciado são as contratações
de seguros. Os mais populares são para veículos. Por isso a Aciapi e CDL de Ipatinga ofertam
para os seus associados convênios na área da segurança com descontos exclusivos, confira:

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Good Hands
5% de desconto sobre a tabela particular
Av. Minas Gerais, 880 - Jardim Panorama
Ipatinga
3827-2017
Unisat Rastreamento
7% de desconto sobre tabela particular
Av. Getúlio Vargas, 997 - Caravelas
Ipatinga
3096-0884
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SEGUROS EM GERAL
Base proteção Veicular
20% de desconto sobre a adesão
Av. Brasil, 325 - Iguaçu
Ipatinga
3821-9594
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