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ACEAP E POR UMA ALÉM PARAÍBA MELHOR 
SOMAM FORÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA 

AGÊNCIA DO INSS NO MUNICÍPIO
sociedade alemparaibana está 
se mobilizando pelo retorno da 
unidade do INSS para nosso Mu-

nicípio. Na manhã do dia 18 de agosto, 
o grupo Por uma Além Paraíba Melhor, 
denominado Coletivo Por uma Além 
Paraíba Melhor, oriundo do programa 
Empreender, da ACEAP - Associação Co-
mercial e Empresarial e Além Paraíba, 
fomentou uma ação conjunta com a ACE. 
Integrantes do coletivo participaram do 
programa Roda Viva, de onde também 
participou o contador Djalma de Souza, 
e, simultaneamente, coletaram assina-
turas, em frente ao Bradesco e em fren-
te Cris Modas no manifesto pela perma-
nência do INSS, que deverá ser enviado 
à autoridades competentes. A ação foi 
pensada durante a Oficina do Futuro do 
SEBRAE, realizada nos dias 13 e 14 de 
agosto com o grupo.

O objetivo do movimento é SOMAR 
com às ações que vem sendo empreendi-

das pelo Poder Público  e mostrar a força 
da população de Além Paraíba, não fican-
do passiva  a uma possível finalização dos 
serviços do INSS permanentemente, di-
ficultando a vida de milhares de aposen-
tados e trabalhadores da cidade e região. 
Sabe-se que a instituição afirma procurar 
outro local para seu funcionamento e ser 
esse fechamento provisório, mas é sabido 
também que vem ocorrendo o fechamen-
to de unidades de instituições federais por 
todo o país, como mais próximo a nós a 
Receita Federal de Cataguases, que este-
ve na iminência de um fechamento. Sendo 
assim, é importante que se façam todos os 
movimentos possíveis para evitar esse fe-
chamento permanente. 

A diretoria da ACEAP apoia o coletivo 
Por uma Além Paraíba Melhor e a presi-
dente da ACEAP, Rosa Helena Melo Dutra, 
participa ativamente da ação, coletando 
assinaturas, demonstrando o objetivo de 
sua gestão: desenvolvimento. 
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Gerais n  por Banjo  &
Reinaldo Tavares

Rádio MIX 102,7 FM e Rádio CPN – Cultura de Porto Novo

ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS ACONTECE
NO INÍCIO DE SETEMBRO     

 O Lions Clube de Além Paraíba e a Associação de Veículos 
Antigos  - Avap - vão realizar no próximo dia 02 de setembro, 
a partir das 8:00 h, no Espaço Comunitário Dr José Braz de 
Azevedo, na Ilha do Lazareto, o 1° Encontro de Veículos Anti-
gos.  O evento contará com exposição de carros antigos, feira 
de peças e bicicletas antigas,  barraca bar com chopp e cerve-
jas artesanais, show com Banda Akustik, sorteio de brindes e 
muito mais. A entrada será franca para os visitantes, porém, 
a inscrição para os expositores será 5k de mantimentos ou o 
valor de R$ 20,00.

MOSTRA DA FAZENDA CASTELO ACONTECERÁ
NO FINAL DE AGOSTO E INÍCIO DE SETEMBRO 

Vai acontecer entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro a 
5ª Mostra da Fazendo Castelo, evento que já se firmou no ca-
lendário turísitico-cultural de Além Paraíba. A Mostra estará 
aberta à visitação pública nos horários de 18 às 22h (dia 29 de 
agosto), de 14 às 20 hs (dia 30), de 14 às 22 (dia 31) e de 10 às 
22 (dias 1º e 2 de setembro) Já estão confirmadas as presenças 
da arquiteta e urbanista Alice Santana, especializada em proje-
tos arquitetônicos e paisagista, além de dedicar-se a design de 
móveis e interiores em Juiz de Fora e arredores. Também está 
confirmada apresença de  Luiz Felipe Cunha, que está  no mer-
cado há 10 anos e trabalha principalmente com ferro fundido e 
madeira de demolição, através de sua empresa Casa Velha que 
tem um grande prestígio entre o pessoal da área de decoração 
e design. O grupo folclórico Assum Preto também confirmou 
uma participação especial na V Mostra. O grupo – integrado 
ao Projeto de Extensão Social do CEFET - MG – Campus Leo-
poldina fará uma apresentação de dança afro ao som do Batu-
que Mineiro. A apresentação do grupo será no sábado, dia 1º, 
as 16 horas.

ELEIÇÃO EM ALÉM PARAÍBA TERÁ VOTAÇÃO
TRADICIONAL E BIOMÉTRICA 

Nas eleições deste ano, os alemparaibanos terão votação 
com duas formas de identificação. Como a biometria ainda 
não é obrigatória, a verificação das impressões digitais ocor-
rerá apenas para eleitores que já possuem dados coletados. 
Para os demais, a identificação ocorrerá da forma tradicio-
nal, manualmente.  Para votar, todo eleitor deve se apresentar 
na seção eleitoral portando documento original com foto e, 
se possível, título eleitoral. A etapa inicial, em que o mesário 
localiza o eleitor no caderno de votação, não muda, indepen-
dentemente do tipo de identificação. Nas cidades com identifi-
cação híbrida, como Além Paraiba, o posicionamento do dedo 
no sensor biométrico para reconhecimento da digital será soli-
citado apenas ao eleitor que já tiver dados cadastrados; para os 
demais, o procedimento se dará com a assinatura no caderno 
de votação.  Segundo informação de Carla Farage, chefe do 
Cartório Eleitoral de Além Paraiba, quase 50% dos eleitores de 
nossa cidade fizeram a biometria e quem não fez poderá voltar 
a procurar o Cartório a partir do dia 05 de novembro para 
fazer o cadastramento biométrico.

Tel.: (32) 3466-1500

1 Segunda Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

2 Terça Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

3 Quarta Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

4 Quinta Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

5 Sexta Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

6 Sábado Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

7 Domingo Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

8 Segunda Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)

9 Terça Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

10 Quarta Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

11 Quinta Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

12 Sexta Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

13 Sábado Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

14 Domingo Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

15 Segunda Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

16 Terça Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)

17 Quarta Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

18 Quinta Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

19 Sexta Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

20 Sábado Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

21 Domingo Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

22 Segunda Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

23 Terça Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

24 Quarta Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)

25 Quinta Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

26 Sexta Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

27 Sábado Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

28 Domingo Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

29 Segunda Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

30 Terça Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

31 Quarta Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)
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Além Paraíba foi a única cidade mineira a participar 
do Congresso Nacional de Assistência Social

Secretária Municipal de 
Assistência Social, Mônica 
Goldstein, e as servidoras 
municipais, Uiara Rezende 

e Áurea Santos, parti ciparam, em Flo-
rianópolis - SC, do V Congresso Brasi-
leiro de Gestores e Trabalhadores da 
Políti ca da Assistência Social. Além 
Paraíba foi a única cidade de Minas 
Gerais a parti cipar do evento. Segun-
do a Secretária, o congresso foi uma 
grande oportunidade para a obtenção 
de novos conhecimentos dos progra-
mas sociais e também do SUAS - Sis-

tema Único da Assistência Social. Ela 
afi rmou que  a Assistência Social tem 
muitos desafi os pela frente  e o tra-
balho vem sendo feito de forma mais 
efi ciente possível para que os cida-
dãos que se encontrem em qualquer 
ti po de insegurança social tenham o 
amparo necessário, sempre na forma 
da Lei.  O Congresso, em sua quinta 
edição, é um dos mais importantes 
eventos da Assistência Social do país.

Informações do blog ofi cial da 
PMAP, revisadas pela redação da Fo-
lha do Empreendedor.

5A Secretária de Assistência Social, 
Mônica Goldstein, durante o Con-
gresso 

A

Como passar a crise sem dívidas
Um dos refl exos da crise econômica que assola o país é o 

aumento do número de pessoas com o nome sujo, ou seja, 
com restrições ao crédito. Mas com um pouco de atenção 
e cuidado, é possível renegociar dívidas e limpar seu nome 
para recuperar seu crédito e poder voltar a comprar. 

Aqui, em Além Paraíba, uma forma simples de nego-
ciar com o seu credor é procurar o PACE - Posto Avançado 
de Conciliação Extraprocessual, que funciona na ACE AP 
- Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba. O 
processo é simples. Basta ir a unidade do PACE, munido de 
documentos pessoais, o nome e o endereço completo com 
quem pretende se conciliar. O funcionário do setor registra 
a reclamação na hora, marca a audiência, em no máximo 
30 dias, e encaminha carta convite para o reclamado. A uni-
dade funciona de segunda à sexta-feira, das 14:00 às 18:00 
horas.

Algumas dicas podem ajudar você a se organizar e sair 
dessa enroscada de dívidas.

Organize seu orçamento 
e suas dívidas

Organização deve ser a palavra-chave para quem dese-
ja renegociar dívidas. O primeiro passo é colocar no papel 
todas as despesas, sejam elas grandes ou pequenas. Com 
estes dados em uma folha de papel, é possível ver os er-
ros que estão sendo cometi dos, e como organizar melhor a 
vida e fazer o dinheiro render. Separe todas as dívidas, gas-
tos fi xos, excessos e descubra o que pode e deve ser corta-
do neste momento de crise. Organize as dívidas por custos 
e veja quais já podem ser pagas na sua totalidade.

Fique de olho no crédito
Consulte com frequência a situação do seu CPF - Ca-

dastro de Pessoas Físicas -  ou CNPJ - Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas - nos órgãos reguladores, como o 
SPC- Serviço de Proteção ao Crédito, SCPC - Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito, se for uma dívida no comér-
cio ou Serasa Experian, se for uma dívida com bancos ou 
insti tuições fi nanceiras. São eles que recebem a relação 
de clientes que não honram seus pagamentos e incluem 
essas pessoas em listas que são acionadas por outras em-
presas. Para saber a situação do seu nome, caso você não 
tenha recebido alguma correspondência desses órgãos, 
é possível checar via internet, no site das enti dades ou 
em estabelecimentos comerciais que realizam consultas 
cadastrais, mediante pagamento de taxa.

Saiba renegociar dívidas
As dívidas maiores merecem atenção especial. Procu-

re os credores e converse para chegar a um denominador 
comum, que seja bom para os dois lados. Muitas dívidas 
crescem rapidamente pelo alto valor dos juros cobrados. 
Alguns credores, como bancos ou empresas de varejo cos-
tumam criar feirões de renegociação que podem dar grandes 
descontos para solucionar o problema no menor prazo possí-
vel. Apresente uma proposta de pagamento que mostre que 
você está disposto a pagar o que deve, mas precisa da compre-
ensão do credor pela situação fi nanceira.

Saiba oque fazer se o caso
for à Justiça

Alguns credores levam o caso de não quitação da dívi-
da à Justi ça, gerando uma ação judicial contra o devedor 

Vacinação contra a
gripe já começou

Começou, no 
dia 17 de abril, 
a mobilização 

nacional para a 
vacinação contra a 
gripe.  O Ministé-
rio da Saúde quer 
imunizar mais 
de 54 milhões de 
pessoas. Este ano 
a campanha de 
vacinação contra 
a gripe traz uma novidade.: todos 
os professores de escolas públicas e 
privadas vão poder se vacinar. Além 
dos professores, integram o público-
-alvo da campanha, pessoas a partir 
de 60 anos; crianças de seis meses a 

menores de cinco anos; trabalhadores 
de saúde; povos indígenas; gestantes, 
mulheres que deram a luz nos últi-
mos 45 dias; pessoas privadas de li-
berdade; e os funcionários do sistema 
prisional. 

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Até 22 horas – Maio 2017

Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

Foto: arquivo PMAP

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS 
UNIDADES ODONTOLÓGICAS

O Prefeito Municipal de Além 
Paraíba, Miguel Belmiro de Souza 
Júnior, acompanhado da Secretá-
ria Municipal de Saúde, Bethânia 
Reis de Souza Gracioli e da chefe da 
odontologia do município, Dra. Kezi 
Nogueira, inaugurou dois novos con-
sultórios odontológicos em Além 

Paraíba. O primeiro deles na Unida-
de de Saúde  Prefeito Miguel Belmi-
ro de Souza, na Parada Breves. Já o 
segundo foi inaugurado na Rua da 
Mangueira, em Vila Caxias. Este será 
mantida com recursos Municipais, 
não havendo auxílio do Ministério da 
Saúde. 

A Administração entendeu que 
apenas um consultório odontológico 
em Vila Caxias - antigo pronto aten-
dimento -  não seria sufi ciente para a 
população da Cidade Alta. Os consul-
tórios odontológicos já estão em fun-
cionamento, contando inclusive com 
a presença de dentistas e auxiliares de 

consultórios dentários aprovados no 
último concurso público e empossa-
dos pelo 
atual Pre-
feito.

In for-
mações do 
blog ofi cial 

da PMAP, revisadas pela redação da 
Folha do Empreendedor.

5Unidade do PACE, em Além Paraíba

que não pagou os acordos ou não demonstrou vontade de 
quitar, ou seja, não procurou o credor nem negociou. O de-
vedor é noti fi cado por um Ofi cial de Justi ça ou pelo correio. 
Nesse caso, mesmo que a dívida seja regularizada, é preciso 
consti tuir um advogado, que elaborará um documento no 
qual o devedor afi rma que pagou ou renegociou a dívida. O 
fi m do processo não reti ra o nome do SPC, SCPC ou Serasa.

Confi ra se o seu nome foi limpo
Após o pagamento total da dívida ou da primeira parcela 

do acordo feito, a empresa tem até cinco dias úteis para re-
ti rar seu nome da lista de maus pagadores. Se o credor não 
fi zer isso dentro desse prazo, você deve contatá-lo. Se mes-
mo depois de fazer contato o nome não for reti rado, cabe ao 
consumidor entrar com uma ação judicial exigindo a reti ra-
da, que ainda pode render uma ação por danos morais.

Outra forma de ser excluído do cadastro da lista negra 
é deixar a dívida prescrever após cinco anos. Depois deste 
prazo, a dívida não pode ser cobrada, mas você também 
está sujeito ao interesse da empresa ou insti tuição fi nancei-
ra em dar crédito novamente ao cliente.

Evite novas dívidas e faça
um reserva

Com as contas mais organizadas, evite criar novas dívi-
das, uti lizando com cuidado fontes de crédito como o che-
que especial e o cartão de crédito, que devem ser evitadas 
pelo alto valor de suas taxas de juros. Outras formas de 
pagamento podem render descontos melhores, como di-
nheiro ou débito. Tudo depende da negociação feita com 
o lojista ou fornecedor. Uma boa opção é tentar criar re-
servas fi nanceiras para estas eventualidades e emergên-
cias que podem surgir de uma hora para outra. Os econo-
mistas recomendam guardar cerca de 30% da renda para 
emergências, mas você pode começar com valores mais 
modestos, como 10%, e subir o valor conforme a melhoria 
da gestão de seu orçamento.

5 Presidente, diretoria e novos associados

REALIZADO O SEGUNDO CAFÉ COM 
A PRESIDENTE, NA ACEAP

5 A gerente da ACEAP, Alina Gomes, fazendo a apresentação 5 Momentos do segundo Café com a Presidente

Na manhã de 31 de julho, foi 
realizado mais um Café com 

a Presidente, na sede da ACEAP 
- Associação Comercial e Empre-
sarial de Além Paraíba.

O evento é realizado com o 
objetivo de recepcionar os novos 
associados, apresentar a presi-
dente da instituição, sua direto-
ria e a equipe de trabalho, além 
dos diversos serviços prestados.  
Nesse momento, são ouvidas 
também as expectativas  dos 
empresários em relação à ACE.  

O Café com a Presidente foi 
idealizado esse ano e é mais uma 
das ações de aproximação da 
ACEAP com o empresário, a fim 
de atender às suas demandas e 
promover seu desenvolvimento.

ACEAP PARTICIPA DE ALMOÇO 
EMPRESARIAL EM CATAGUASES

No  dia 10 de agosto, a presi-
dente da ACEAP - Associa-
ção Comercial e Empresa-

rial de Além Paraíba, Rosa Helena 
Mello Dutra, esteve em Catagua-
ses, participando um almoço em-
presarial do Conselho Empresarial 

da Zona da Mata Mineira. Na oca-
sião, foi apresentada a candidatura 
do empresário Romeu Zema ao 
Governo de Minas Gerais.

O conselho foi formado na 
missão empresarial que acon-
teceu em Varginha, nos dias 18 

5Almoço empresarial em Cataguases 5Rosa Helena com o candidato ao Governo de Mi-
nas, Romeu Zema

8 16 e 17/09 - II Além Hair, no SESI - 
16/09: a partir das 14 horas e 17/09: a par-
tir das 10 horas.

8 22/09 - Festa do Prêmio Destaque 
Empresarial - Comenda Adão Araújo.

8 24, 25 e 26/09 - Segunda Fase da Ofi-
cina do Futuro.

e 19 de maio de 2017, quando o 
então presidente João Ermelin-
do e a gerente executiva da ACE 
Alina Gomes, estiveram em Var-
ginha, como o técnico regional 
do SEBRAE, Marco Antônio de 
Mendonça,  a fim de conhecer 

o conselho de desenvolvimento 
empresarial da cidade. Este visa 
fomentar o desenvolvimento da 
Zona da Mata, através da união 
de gestores empresariais. A pre-
sidente Rosa Helena dará prosse-
guimento aos trabalhos iniciados.

ACEAP
SETEMBRO 2018



Além PArAíbA, 28 de Agosto de 2018

3

Grupo Por uma Além Paraíba Melhor
participa da OFICINA DO FUTURO

5 Os participantes da Oficina do Futuro, com a consultora

Teve início a primeira fase 
da Oficina do Futuro, do 
SEBRAE, com o grupo Por 

uma Além Paraíba Melhor. Os 
primeiros encontros acontece-
ram nos dias 13 e 14 de agosto, 
no auditório da ACEAP, Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Além Paraíba.

A consultora do SEBRAE, 
Edna Lúcia Gelmini, trabalhou 
com o grupo assuntos como 
pensamento sistêmico para 
situações complexas, laborató-
rios sociais, a teoria U – coini-
ciar, coperceber, copresenciar, 
cocriar, coevoluir, o planeja-
mento de cenários - visão de 
futuro influenciando o presen-
te e o “design thinking”, que 
trata de criatividade e inovação 

na geração de soluções para os 
problemas.

As próximas fases aconte-

cem em breve. A Oficina do 
Futuro visa à formação de li-
deranças para promover de-

senvolvimento nos municípios, 
através de ações planejadas es-
trategicamente.

RX DIGITAL –
a flexibilidade no

serviço de radiologia
na São Judas -

SOMOC

GESTÃO
FINANCEIRA –

mais uma 
capacitação realizada 

na ACEAP

A clínica São Judas - SO-
MOC, nossa associada, possui 
o único aparelho de RX digital 
da cidade, desde julho de 2013. 
Entre outras vantagens, o RX 
digital possibilita uma rápida 
transmissão do arquivo pela 
internet, agilizando o laudo e, 
consequentemente, o início do 
tratamento.

Além disso, a qualidade da 
imagem é incon-
testável e o pa-
ciente tem uma 
menor exposição 
à radiação do exa-
me. O objetivo da 
São Judas é trazer 
maior conforto 
para os pacientes 
e para isso está 
sempre investin-
do em melhores 
equipamentos e 
na qualidade de 
seu atendimento. 

Ao longo de 
seus 22 anos de 
existência, a clí-
nica SOMOC apos-
-tou sempre no 
bem estar de cada 
paciente. Para 

De 06 a 10 de agosto, foi rea-
lizada na Associação Comercial 
e Empresarial de Além Paraíba 
- ACEAP, um curso de gestão 
financeira ministrado pelo con-
sultor do SEBRAE, Frederico 
Rosas.

O curso foi voltado princi-
palmente para MPEs e tratou de 
assuntos como livro caixa tradi-
cional e gerencial; plano de con-
tas; fluxo de caixa; demonstra-
tivo de resultados; identificação 

do custo variável, fixo e investi-
mento; análise dos indicadores 
de resultados; lucratividade; 
rentabilidade; retorno do inves-
timento; ponto de equilíbrio e 
formação do preço de venda.

As empresas participantes 
do curso tiveram ainda consul-
torias individuais com Frederi-
co, que se estenderam até o fim 
do mês, podendo tirar suas dú-
vidas na gestão de suas empre-
sas na prática.

isso, disponibiliza três ortopedis-
tas -  Dr. José Mauro Cabral, Dr. 
Fabiano Mello e Dr. Eloy de Pau-
la Monteiro - e fisioterapia, com 
três profissionais à disposição. 

A SOMOC atende aos pla-
nos de saúde Unimed,18 de Ju-
lho, Bradesco, Amil e Polícia Mi-
litar e  presta ainda atendimento 
na área da medicina do trabalho, 
completando seus serviços.

5 O aparelho da SOMOC

5 Imagens do RX Digital

CONSELHO FISCAL reunido para 
o parecer do balanço dos 

dois últimos meses de 2017

Declaração de 
Operações Liquidadas 

com Moeda 
em Espécie (DME)

8por Djalma Souza 

A Receita Federal, o Coaf e outros órgãos do Governo, já há al-
guns anos  vêm instituindo rígidos controles das operações 

praticadas pelas empresas e pessoas físicas com vista à arreca-
dação de tributos e gerenciamento da circulação de valores.

 Recentemente a Receita Federal instituiu, pela Instrução 
Normativa RFB n° 1.761/2017, a Declaração de Operações Li-
quidadas com Moeda em Espécie (DME), que passou a ser exi-
gida sua apresentação a partir de janeiro de 2018 pelas pessoas 
físicas e pelas empresas, mediante uso de certificado digital e 
diretamente no sítio da Receita Federal, no mês subsequente ao 
que ocorrer o recebimento em pagamento de algo em  espécie, 
tais como, cheques ao portador, cheques de terceiros, moeda 
corrente etc., no montante igual ou superior a R$30.000,00.

 
Assim, se em determinado mês uma pessoa física ou uma 

empresa receber de outra empresa ou   pessoa física valor igual 
ou superior a R$30.000,00 em espécie, até o mês seguinte ao 
do recebimento deverá informar a transação à Receita Federal, 
observando que tal valor poderá ser atingido pela soma de um 
ou mais recebimentos num mesmo mês de um mesmo pagador. 

 São alguns  exemplos de ocorrência mais comum do recebi-
mento de valores em espécie sem comprovação do trânsito do 
dinheiro (cheque nominal, transação bancária que identifique 
o recebedor e o pagador envolvidos na transação): a) o recebi-
mento pela venda de veículo usado quando a comprovação da 
transação é feita apenas mediante a entrega do recibo assinado 
e levado a registro no órgão próprio; 2 – o recebimento pela 
venda de imóveis quando na escritura não constar informações 
do meio de pagamento, informando apenas, por exemplo, que  
o pagamento pelo comprador já ocorreu em data anterior; 3 – o 
recebimento em dinheiro pelas vendas de mercadorias, ainda 
que para um mesmo cliente se somadas em um mesmo mês se 
enquadre no valor acima.

 Ocorrendo alguma transação com a característica acima, 
tanto na qualidade de recebedor quanto na de pagador e ainda 
que se tenha dúvida quanto ao procedimento, o melhor cami-
nho é entrar em contato com o contador que lhe presta serviços 
com o fim de evitar complicações futuras.

II ALÉM HAIR será
realizada 

em setembro
O núcleo de salões de 

beleza do programa Empre-
ender, desenvolvido pela 
Associação Comercial e Em-
presarial de Além Paraíba 
- ACEAP, Além Hair, realiza-
rá, nos dias 16 e 17 de se-
tembro, no SESI, a segunda 
edição da Feira de Beleza, 
Estética e Bem Estar de Além 
Paraíba.

A Além Hair, feira de mes-
mo nome do núcleo, preten-
de receber visitantes de toda 
a região em um espaço am-
plo e organizado, que conta-
rá com diversos expositores 
como: Mundo das Escovas, 
Vloss, Vitta Gold, Hactoon, 
Love Hair, Lô Carmelo, No-
ach, Máxima Beleza, The 
Class, NS3, Salão Jú Mega 
Hair, D'Marias Nail, Dog 
Town Mara Joias e Drogalém.

Dentre os cursos ofereci-
dos estão Extensão de cílios, 
com Simone B Maia, Auto-
maquiagem e Master em pe-
les, com Higor Zóffoli, Colori-
metria, com Suzana Kastellar, 
Duelo de barbeiros, com 
Guilherme GL, Fibra de vidro 
de seda/unha de cristal/art 
mix encapsuladas, com Mar-
cela Santos e Entrelace na 
prática e fita adesiva ultrafi-
na, com Mariana Martins. Os 
valores, datas e duração de 
cada um podem ser informa-
dos na ACEAP, pelo telefone 
32 346612-45. A entrada na 
feira é solidária, com doação 
de 1 caixa de leite.

O evento tem o patrocí-
nio da 18 de julho e apoio da 
ACEAP, CACB, SEBRAE, PRO-
GRAMA EMPREENDER e ALL 
INVEST5.0.
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32.3462.2777
PRAÇA LAROCA, 62
ALÉM PARAÍBA - MG

OBJETIVO: Valorizar os laços de amor e união através da 
divulgação de registros fotográficos de momentos de afetivida-
de dos consumidores residentes em Além Paraíba-MG e que 
prestigiam o comércio local.
1º) Podem participar crianças residentes em Além Paraíba.
2º) Para participar deve ser enviada uma foto ATUAL (com 300 

DPIs - no mínimo 5 mil pixels), contendo nome completo 
de todos que estão na foto e telefone de contato, para o 
e-mail das ACE AP:  comunicacao@aceap.com.br até o dia 
05/09/18;

3º) Declarar no e-mail que está de acordo com este regula-
mento.

4º) Podem enviar as fotos todos que tenham interesse em 
participar com a foto no cartaz da Campanha do “ Dia das 
Crianças”.

5º) As fotos serão avaliadas pela diretoria das ACE AP no dia 
10 de setembro de 2018 e a foto que obtiver melhor ava-
liação será escolhida para figurar em nossas peças publi-

citárias do “Dia das Crianças”. Toda reunião será formal-
mente registrada em ATA;

6º) A fotografia é de responsabilidade da pessoa que a en-
viou. E deve estar em ALTA QUALIDADE com no mínimo 5 
mil pixels e 300 DPIs (resolução ideal para impressão);

7º) Caso a foto enviada seja profissional, as ACE AP não tem 
qualquer obrigação de manter o logotipo da empresa de 
fotografia no cartaz;

8º) Os participantes, com o envio das fotos, autorizam expres-
samente e de forma gratuita, o uso da foto e da imagem 
das pessoas constantes na imagem de forma gratuita, não 
havendo o que se falar em qualquer tipo de pagamento 
por uso de imagem ou mesmo direito autoral pelo prazo 
de 1 ano.

9º) Serão desclassificadas as fotos que não atendem as espe-
cificações acima.

Mais informações pelo (32) 3462 4549 
Ana Paula ou Priscila.

R E G U L A M E N TO

A ACEAP - Associação Co-
mercial e Empresarial de Além 
Paraíba premiará os empresá-
rios mais votados em enquete 
popular, que ficou disponível no 
facebook da instituição. A festa 
DESTAQUE EMPRESARIAL CO-
MENDA ADÃO ARAÚJO será rea-
lizada no dia 22 de setembro, no 
APTC, e destacará as empresas 
mais votadas entre as associa-
das da instituição. As empresas 
da presidente, vice presidente e 
diretores da ACE não participa-
ram da enquete.

O objetivo é fazer com que 
o empresário associado tenha 
o seu trabalho reconhecido e 
tenha o merecido destaque no 
meio empresarial e na sua comu-
nidade. O empresário que tem 
perfil empreendedor e que está 
sempre procurando aprimorar o 
seu negócio, buscando novida-
des, inovações e tudo que possa 
aumentar, ainda mais, a sua pro-
dutividade, tem toda a chance de 
ser premiado.

O regulamento da enquete 
realizada segue disponível no site 
da ACEAP - www.aceap.com.br

ACEAP 
premiará 

associados 
que se 

destacaram 
no meio 

empresarial 
em 2018

Atenção Associados 
ACEAP – Família 
ACERTA SCPC

As consultas de pessoa física migraram para a família ACER-
TA. Os principais benefícios dessa mudança são: 

TEMPO – para dedicar-se somente às vendas, sabendo que a 
solução irá sugerir a melhor negociação

TRANQUILIDADE E SEGURANÇA – para realizar as vendas 
com importantes informações dos relatórios

MELHORES VENDAS – com ferramentas de análises que irão 
adequar a oferta com a capacidade do cliente

REDUÇÃO de CUSTO – evitando assim gastos futuros com 
falta de pagamento e ações de cobrança.

Consulte a ACEAP e veja o melhor plano para você!

10 empresas que mais consultaram 
Período: 28/06/2018 à 25/07/2018

Total Consultas SCPC Básico.......................................................................1991
Total Inclusões SCPC........................................................................................92 
Total Exclusões SCPC........................................................................................41


