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FESTA DO TRABALHADOR DA ACE AP 
homenageia funcionários destaque

a noite de 28 de abril, a ACE AP, Associação 
Comercial e Empresarial de Além Paraíba, 
realizou, no Além Paraíba Tênis Clube, sua 
tradicional festa do trabalhador. As empresas 
associadas participaram da festa e 38 delas  

homenagearam seus funcionários destaque.
O Presidente da ACE AP, João Ermelindo de Andrade 

e Silva, em seu discurso, exaltou os trabalhadores como 
“mola propulsora de nossa cidade, de nosso estado, de nos-
so país e de todos os países do mundo” e destacou o papel 
da associação como promotora do desenvolvimento.

O ponto alto da festa foi a homenagem da Rádio Cul-
tura de Porto Novo  ao radialista Edson Schettino, locutor 
da rádio, desde 1954. Manoel Américo, gestor da rádio fez 
a entrega da medalha à Edson, que falou de seu amor ao 
trabalho e foi aplaudido de pé pelos presentes.

Cerca de 200 pessoas estiveram no evento, que teve a 
música de Felipe Deluca.

Veja nas páginas 2 e 3 os flashes do evento
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homenageados 

como funcionários 
destaque 2017

ACADEMIA ALÉM FITNESS, o 
proprietário Daniel Teixeira entregou 
as medalhas para seus funcionários 
destaque 2017: José Vitor Genésio e 
Priscila Balbino. 1

A proprietária da AQUARELA, 
Juliana Pienaro, entregou a medalha 
para sua funcionária destaque 2017, 
Cristiane Gonçalves. 2

O proprietário do AUTO POSTO 
CAIK, Maurício Medeiros entregou  
a medalha para seu funcionário des-
taque 2017, José Alberto Ferreira. 3

A vendedora e auxiliar de gerên-
cia da CASA MATOS, Hérika Almei-
da, entregou as medalhas aos funcio-
nários destaque 2017: Rômulo Vidal e 
Marco Antônio Victor. 4

O proprietário da CASA SAMA-
RA, Lenison Mancebo,  entregou a 
medalha para sua funcionária desta-
que 2017, Patrícia Martins.5

O proprietário do CENTRO 
EDUCACIONAL ANDRADE E SIL-
VA, João Ermelindo de Andrade e 
Silva,  entregou a medalha para sua 
funcionária destaque 2017, Flaviana 
da Silva 6. João também entregou a 
medalha de funcionária destaque da 
empresa DROGALÉM, Samantha 
Genésio 7,   para o funcionário desta que 
da empresa DROGARIA GALENO, 
Maxwel Costa  Lima 8, e representou 
o proprietário da CONSTRULAR, 
Alessandro Alves Faria,  na entrega 
da medalha de  Bruno Silveira. 9

O gerente da CHAPARRAL AU-
TOMÓVEIS, José Márcio Fernandes, 
entregou a medalha para seu funcio-
nário destaque 2017, Carlos Renato 
Moreira. 10

O Presidente da COOPERALÉM, 
James Stwart Villela, entregou a me-
dalha para seu funcionário destaque 
2017, Ivan Ferreira de Oliveira. 11

O diretor da CLIMETRAAP, Dr. 
Már cio Schettino de Azevedo, entre-
gou a medalha de funcionário pa-
drão a Adliner Goulart. 12

A proprietária da CRIS MODAS, 
Cristina Cardoso, entregou a meda-
lha para sua funcionária destaque 
2017, Maria Zilda dos Santos. 13

O proprietário do DROGRARIA 
BEL-LO, Maycon Santos Vieira, en-
tregou a medalha para sua funcioná-
ria destaque 2017, Sâmila Santos. 14

O proprietário da ELETROFER, 
Jorge Márcio Marques, para entre-
gar a medalha a sua funcionária 
destaque, Rita de Cássia Pires. 15

O sócio administrador do ES-
CRITÓRIO TECNICO CONTABIL, 
Paulo de Medeiros, entregou a meda-
lha de funcionário destaque 2017 a 
Rafaela Chagas Neiva. 16

O analista de vendas da GAR-
CIA ATACADISTA, Marcos Correa 
Cardoso, entregou a medalha de fun-
cionário destaque 2017 ao técnico de 
manutenção de computadores, Deiv-
son Zamboni Ferreira. 17

O proprietário do HEMOLAB, 
João Ermelindo entregou a medalha 
de funcionária destaque 2017 para 
Magda Damasceno Scotti. 18 

A secretária do IELS, Lúcia Ma-
ria Soares e a professora de língua 
inglesa, Elisabeth Damasceno, en-
tregaram a medalha de funcionário 
destaque 2017 a Rodolfo Bruno Pe-
dra de Carvalho. 19

O proprietário do ILHA AUTO 
POSTO, Marco Aurelio Mendes Mo-
reira Junior, entregou a medalha ao 

funcionário destaque 2017, Fabiano 
Vieira de Oliveira. 20

Os contabilistas da JF SANTOS 
CONTABILIDADE, Rafael Rochelli 
Coutinho Santos, José Francisco de 
Souza Santos e Wellington dos Santos 
de Lima entregaram as medalhas de 
funcionárias destaque 2017 a Shirlea 
Firmino, Marisa Dias e Martha Reis 
Rodrigues. 21

O proprietário da JG GODINHO 
FERRAGENS, José Geraldo Godinho 
Pereira, entregou a medalha de funcio-
nário destaque 2017 para Eduardo José 
Mattos Alves. 22
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O proprietário da LA MEYZZE, 
Paulo Cesar Martins, entregou a me-
dalha de funcionário destaque 2017 
para Lívia Duque Barreto. 23

A proprietária da LOA MULTI-
MARCAS, Camilla Mello, entregou 
a medalha de funcionária destaque 
2017 para Isadora Marinho. 24

A proprietária da MAIZ JOIAS, 
Jéssica  Mello, entregou a medalha 
de funcionário destaque 2017 para 
Maristela Marques. 25

O proprietário de MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO FERNANDES 
SALLES, Silmar Fernandes Sales, 
entregou a medalha de funcionário 
destaque 2017 para Maurício da 
Costa Oliveira. 26

A proprietária do MERCADO 
PARAÍSO, Maria das Graças Ro-
drigues Pintor, entregou a medalha 
de funcionário destaque 2017 a 
Marli Fernandes. 27

O proprietário da MULTITEC 
SOLUÇÕES ALÉM PARAÍBA, 
Carlos Henrique Teixeira do Nasci-
mento, entregou as medalhas para 
seus funcionários destaque 2017, 
Diego Felício e David Sahione. 28

A proprietária da loja NA DIN-
DA TEM, Miriam Mello, entregou 
a medalha de funcionário destaque 
2017 a Duir Eugênio de Assis. 29

A proprietária da PAPELARIA 
PORNO NOVO BAZAR, Inês da 
Consolação Silva Reis, entregou a 
medalha de funcionária destaque 
2017 a Silvana Maria da Cruz. 30

Luana Soares entregou as me-
dalhas de funcionários destaque da 
PLAN MINAS a Raphael das Cha-
gas e Gisele de Oliveira. 31

O gestor da RÁDIO CULTU-
RA DE PORTO NOVO, Manoel 
Américo da Silva Salles, entregou a 
medalha de funcionário destaque a 
Edson Schettino. 32

A gerente da RÁDIO MIX 102 
FM, Elisa Lobo, entregou a medalha 
de funcionária destaque 2017 a Ju-
liane Tassi. 33

A gerente administrativa do RES-
TAURANTE SABOR DA VILA,  
Claudiane Cerqueira de Souza, en-
tregou a medalha de funcionária des-
taque 2017 para Angélica Sabino. 34

A proprietária do SALÃO DA 
INÊS, Maria Inês de Freitas Vieira, en-
tregou a medalha de funcionária desta-
que 2017 a Maria Vitoria Vieira. 35

O diretor da SAPE - SOCIEDADE 
ALÉM PARAIBANA DE EDUCA-
ÇÃO, Júlio César Barbosa, entregou a 
medalha de funcionário destaque para 
Ricardo da Silva Fonseca. 36

O Presidente da Associação Co-
mercial e Empresarial de Além Pa-
raíba, João Ermelindo de Andrade 
e Silva, entregou a medalha de fun-
cionário destaque da instituição a 
Adriana Mendes. 37

Entenda as mudanças na Reforma da Previdência
uito se anda discu-
tindo sobre a refor-
ma da previdência. É 
necessário entender 

bem o que está sendo proposto 
para poder emitir opiniões so-
bre o assunto. A proposta prevê 
que somente receberão proven-
tos integrais os trabalhadores 
que totalizarem 49 anos de con-
tribuição. Para receber 100% 
do salário de benefício aos 65 
anos, portanto, será necessário 
que o trabalhador ingresse no 
mercado aos 16 e trabalhe inin-
terruptamente até os 65.
8 TEMPO DE CONTRI-

BUIÇÃO E IDADE: No modelo 

atual, o trabalhador se aposen-
ta depois de ter contribuído 
durante 30 anos (caso das mu-
lheres) e 35 (homens), indepen-
dentemente da idade. Pode, 
ainda, alcançar a aposentadoria 
tendo completado 60 anos (mu-
lheres) e 65 (homens), desde 
que contribua por 15 anos.
8 ALTERAÇÃO: Se a refor-

ma for aprovada, esses critérios 
deixam de ser aplicados. Homens 
e mulheres só irão se aposentar 
quando chegarem aos 65 anos de 
idade, dos quais 25 devem ser de 
contribuição à Previdência.

PEDÁGIO: Quem tiver 
completado 45 (mulheres) e 50 

anos (homens) quando a pro-
posta eventualmente passar 
a vigorar, terá de pagar um 

“pedágio”, isto é, ficará sujei-
to a trabalhar e a contribuir 
com metade do período que 

falta para se aposentar.
8 DIREITO ADQUIRIDO: 

Tem direito adquirido o trabalha-
dor que, antes de a PEC entrar 
em vigor, cumprir os requisitos 
hoje exigidos para se aposentar: 
se por idade, 60 (mulheres) e 65 
anos (homens), observado o re-
colhimento de 15 anos; se por 
tempo de contribuição, 30 (mu-
lheres) e 35 (homens).
8 TETO DA APOSENTA-

DORIA: O teto da aposenta-
doria, ou seja, o valor máximo 
que alguém recebe quando se 
aposenta (atualmente na faixa 
dos R$ 5 mil) não deve sofrer 
alteração. No entanto, poucos 
trabalhadores conseguem al-
cançá-lo, tantas são as exigên-
cias e condições que precisam 
ser cumpridas.
8 CÁLCULO DO BENEFÍ-

CIO: O fator previdenciário será 
extinto e, com isso, para saber 
quanto vai ganhar depois que ti-
ver alcançado os 65 anos de ida-
de e contribuído pelo menos 25 

(limites válidos tanto para ho-
mens quanto para mulheres), o 
trabalhador terá de contabilizar 
1% para cada ano que exceder 
ao período de contribuição.
8 APOSENTADORIA ES-

PECIAL: Outra alteração de im-
pacto será a da aposentadoria 
especial, aquela concedida a 
quem desempenha atividades 
consideradas insalubres, ou 
que apresentem riscos à saúde. 
Atualmente, os segurados nes-
sa condição podem se aposen-
tar depois de terem trabalhado 
15, 20 ou 25 anos, dependendo 
do nível de comprometimento 
do serviço que desempenhem. 
8 PROFESSORES: A cate-

goria dos professores será uma 
das mais prejudicadas com a 
vigência da Reforma. Pelas re-
gras em vigor, os docentes se 
aposentam depois de comple-
tarem 25 (mulheres) e 30 anos 
(homens) de trabalho. Com a 
PEC, cumprirão as regras do re-
gime geral.
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