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Além Paraíba, 15 de Setembro de 2017

UNOPAR REALIZOU
MAIS UMA
CERIMÔNIA DE
COLAÇÃO DE GRAU
O polo da Unopar de Além Paraíba realizou, na noite de 26 de
agosto, na Câmara Municipal, mais uma cerimônia de colação de
grau de seus alunos. O Presidente da ACE AP- Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba - ACE AP, João Ermelindo de
Andrade e Silva, falou da importância de capacitar os profissionais e da chegada ao mercado de trabalho.
Formandos de Agosto de 2017

CURSO BACHAREL
EM ADMINISTRAÇÃO

CURSO BACHAREL
EM SERVIÇO SOCIAL:
Adriana Mendes de Brito Fernandes

Aline Fernandes da Rosa
Laís Ribeiro Rocha
Ronaldo Alves Capitulino
Sandro Souto da Costa

Anderson Santos da Silva

CURSO BACHAREL
EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Adriana Fernandes da Rosa
Joelma Silva de Andrade
Malony Peixoto Medeiros
Neemias Pereira Silva Gonçalves
Tallita da Costa Tonázio Silveira
Tamires de Andrade Ferreira Nogueira

CURSO DE LICENCIATURA
EM PEDAGOGIA

Bruna Freitas Guimarães Silva

Franchinaira Caroline de A. Gomes

Cárita Ferreira de Oliveira

Gisele Ponte dos Santos Barros

Ekassarine Luizy M. de Oliveira Santos

Giseli Silva Elmais

Isabel Cristina Gonçalves Curty

Ivonette dos Santos

Janine Roberta Silva Ferreira

Joyce Fortes Apolinário Jardim

Lara Rezende dos Santos Pires Filgueiras
Laura Beatriz Ferreira Martins
Maria Aparecida Coutinho Oliveira

Luana Cardoso
Natali de Carvalho Domingos

Cristiano Silva dos Santos
Evaldo Geraldo Lucindo

CURSO TECNOLOGIA
EM GESTÃO AMBIENTAL
Felipe Aguiar Schettini
Flávia Fernanda Tôso Cândido
José Carlos Alves Júnior

Evandro Pena de Souza

Luiz Otávio Vieira Barbosa

Samuel Lopes Alves

Marcelo Leandro de O. Gonçalves
Marilene Lamim Ribeiro Salles

Regiane Aparecida Adão

Nelma Felícia Tiago

Patrícia André Barbosa

Rodrigo Guimarães Portela

Nelma Gomes Martins

Valéria Gonçalves Veloso

Stefania Louredo da Silva

Valéria Silva de Oliveira Mendes

Walmir Miranda Jacinto Júnior

27 vales compra são entregues pelo

CLUBE DE VANTAGENS
da ADÃO ARAÚJO

Clube de Vantagens da Adão Araújo e Além Fitness promovem
ação de fechamento do mês dos pais
8 Detalhes na Página 3

5 Studio Professional Hair

CURSO SUPERIOR
DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE
E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS

5 Karetas
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(Coluna de 10/07/2016, retirada do blog minhaalem.wordpress.com, escrita por Paulo da Silva Esquerdo,
mestrando em ciências econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo)
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Como passar a crise sem dívidas

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 negociar 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 unidade 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.
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Fique de olho no crédito
Consulte com frequência a situação do seu CPF - Cadastro de Pessoas Físicas - ou CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - nos órgãos reguladores, como o
SPC- Serviço de Proteção ao Crédito, SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito, se for uma dívida no comércio ou Serasa Experian, se for uma dívida com bancos ou
instituições financeiras. São eles que recebem a relação
de clientes que não honram seus pagamentos e incluem
essas pessoas em listas que são acionadas por outras empresas. Para saber a situação do seu nome, caso você não
tenha recebido alguma correspondência desses órgãos,
é possível checar via internet, no site das entidades ou
em estabelecimentos comerciais que realizam consultas
cadastrais, mediante pagamento de taxa.

Saiba renegociar dívidas
As dívidas maiores merecem atenção especial. Procure 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 costumam criar feirões de renegociação que podem dar grandes
descontos para solucionar o problema no menor prazo possível. Apresente uma proposta de pagamento que mostre que
você está disposto a pagar o que deve, mas precisa da compreensão do credor pela situação financeira.

Saiba oque fazer se o caso
for à Justiça

Alguns credores levam o caso de não quitação da dívida à Justiça, gerando uma ação judicial contra o devedor
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VAI VISITAR
69 MIL-PEQUENOS
NEGÓCIOS,
Domingo SEBRAE
Drogaria Popular
(Porto) (3462-5016)
Drogamais (São José)
(3462-3405)
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Segunda

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Até 22 horas – Maio 2017
1
2
3
4

Organize seu orçamento
e suas dívidas

Organização deve ser a palavra-chave para quem deseja 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 erros que estão sendo cometidos, e como organizar melhor a
vida e fazer o dinheiro render. Separe todas as dívidas, gastos fixos, excessos e descubra o que pode e deve ser cortado neste momento de crise. Organize as dívidas por custos
e veja quais já podem ser pagas na sua totalidade.

6

De acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada dia 30 de agosto, nove cidades da Zona da Mata
seguem entre as 100 maiores populações de Minas Gerais. Juiz de Fora continua como a maior cidade da região e a quarta do estado, ficando atrás de
Belo Horizonte, Uberlândia e Contagem. Os dados divulgados pelo IBGE
indicam que Juiz de Fora teve crescimento de 0,74% no comparativo entre
2017 e 2016. O valor é um pouco inferior à taxa nacional de 0,77%, mas sua média de (Centro)
crescimento
do Estado,
que ficou
0,58%. A estimativa de
SegundaperaDrogamais
(3462-4646)
- Cidade
Altaem
(3462-5440)
população subiu de 559.636 para 563.769. Entre as nove cidades da Zona da
que estão
entre(3462-1001)as 100 maiores
de Minas (Vila)
Gerais,
a que apresentou maior
Terça MataSilveira
(Porto)
Drogamais
(3462-0343)
taxa de crescimento foi Ubá, com 0,99%. O município se mantém como o semaior
da região e- 18
a 27ª
estado.
A população passou de 112.186, em
Quarta gundo
Nova
(3462-1318)
dedo
Julho
(3462-4449)
2016, para 113.300, neste ano. Os outros municípios da região que estão entre
maiores
são Muriaé,
Viçosa, Cataguases,
Leopoldina, Santos Dumont,
Quinta os 100
Galeno
(3462-4396)
- Drogalem
(3466-2800)
Visconde do Rio Branco e Além Paraíba, respectivamente. Os quatro priSexta meiros
Ilhaapresentaram
(3462-3086) índice
- Bello de
(3462-7750)
crescimento acima da média estadual. Entre
as cidades de nossa microrregião. Cataguases cresceu 0,56%. Além Paraíba
Sábado 0,20%
Mineira
(Porto) 0,19%.
(3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)
e Leopoldina
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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 devedor é notificado por um Oficial de Justiça ou pelo correio.
Nesse caso, mesmo que a dívida seja regularizada, é preciso
constituir um advogado, que elaborará um documento no
qual o devedor afirma que pagou ou renegociou a dívida. O
fim do processo não retira o nome do SPC, SCPC ou Serasa.

Conﬁra 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 retirar seu nome da lista de maus pagadores. Se o credor não
fizer isso dentro desse prazo, você deve contatá-lo. Se mesmo depois de fazer contato o nome não for retirado, cabe ao
consumidor entrar com uma ação judicial exigindo a retirada, 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 instituição financeira em dar crédito novamente ao cliente.

Evite novas dívidas e faça
um reserva
Com as contas mais organizadas, evite criar novas dívidas, utilizando com cuidado fontes de crédito como o cheque 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 dinheiro ou débito. Tudo depende da negociação feita com
o lojista ou fornecedor. Uma boa opção é tentar criar reservas financeiras para estas eventualidades e emergências que podem surgir de uma hora para outra. Os economistas 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.
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EM MINAS GERAIS, ATÉ O FINAL DE 2017

Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)
Mais de 69 mil micro e pequenas empresas e microempreendedores inde Minas
Gerais
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Terça dividuais
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Nova (3462-1318)
18 de Julho Muriaé,
(3462-4449)
Ubá e Viçosa. Somente no 1º semestre, mais de 5 mil empresas já foram atenSexta didasGaleno
(3462-4396)
- Drogalem
(3466-2800)
pelo programa
na região.
A previsão
é que também sejam atendidos
cerca de 12 mil pequenos negócios na região Central do estado, 5 mil no Vale
Sábado do Jequitinhonha
Ilha (3462-3086)
- Bello (3462-7750)
e Mucuri,
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Noroeste, 4,5 mil no Norte, 6,5 mil no Rio do Doce e Vale do Aço, 10,5 mil no
DomingoSul eMineira
(Porto)
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(Vila Laroca)
(3466-1394)
11 mil no
Triângulo.
As pequenas
empresas
e os microempreendedores
individuais receberão a visita de um representante do Sebrae Minas, que
SegundaestaráDrogaria
Popularuniformizado
(Porto) (3462-5016)
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o crachá
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Terça
Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)
da empresa nas áreas de finanças, mercado, recursos humanos, inovação e
Com a (3462-4646)
indicação dos
pontosAlta
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Quarta sustentabilidade.
Drogamais (Centro)
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ser melhorados, o atendente irá apresentar, gratuitamente, as soluções que
contribuir
resultados Drogamais
mais expressivos.
Quinta podem
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(Porto)para
(3462-1001)(Vila) (3462-0343)

19 Sexta

POPULAÇÃO
BRASILEIRA CHEGA A 207 MILHÕES
Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

O Brasil tem 207 milhões 660 mil 929 habitantes, segundo estimativa
20 Sábado IBGE,
Galeno
(3462-4396)
- Drogalem
(3466-2800)
divulgada
no Diário
Oficial da
União. A data de referência para o
levantamento é 1º de julho. Em 2016, a população do país era estimada em
21 Domingopouco
Ilhamais
(3462-3086)
- Bellohabitantes.
(3462-7750)
de 206 milhões
O crescimento de 2016 para 2017 foi
de 0,77%. São Paulo é o estado mais populoso, com 45 milhões 094 mil 866
22 Segundahabitantes,
Mineiraseguido
(Porto)de
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- Silveira
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Minas Gerais,
com 21
milhões
mil 536, e Rio de
Janeiro, com 16 milhões 718 mil 956. O estado com a menor população é
23 Terça
Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)
Roraima, que tem 522.636 habitantes.
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25 Quinta
26
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Mineira (3462-3562)
Oliveira
(3462-1370)
JUIZ -DE
FORA
DEVE FICAR

SEM EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA ESTE ANO

Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)
Em função das dificuldades causadas pela crise econômica, o Sindicato
confirmou
o cancelamento
da 65ª Exposição
Agropecuária de Juiz de
Sexta RuralSilveira
(Porto)
(3462-1001)- Drogamais
(Vila) (3462-0343)
Fora, que deveria ter ocorrido entre os dias 10 e 13 de agosto, conforme edital
Sábado de licitação
Nova (3462-1318)
de Julho
(3462-4449)
responsável- 18
pelas
atrações
artísticas da festa. Como nenhuma
proposta foi apresentada no pregão presencial marcado para o dia 20 de juDomingolho, oGaleno
(3462-4396)
- Drogalem
(3466-2800)
procedimento
foi adiado
por tempo
indeterminado pela Secretaria de
Agropecuária e Abastecimento. A assessoria da pasta, no entanto, afirmou
Segundaque ainda
Ilha (3462-3086)
(3462-7750)
não há uma- Bello
decisão
final sobre a realização da 65ª Expoagro. A
equipe da Administração não confirma o cancelamento da feira e diz fazer
Terça
Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)
avaliações internas para buscar alternativas para o evento.

31 Quarta

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

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS
UNIDADES ODONTOLÓGICAS
O Prefeito Municipal de Além
Paraíba, Miguel Belmiro de Souza
Júnior, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde, Bethânia
Reis de Souza Gracioli e da chefe da
odontologia do município, Dra. Kezi
Nogueira, inaugurou dois novos consultórios odontológicos em Além
EXPEDIENTE:

Paraíba. O primeiro deles na Unidade de Saúde Prefeito Miguel Belmiro 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.

Folha do Empreendedor, produzido por:
ACEAP - Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba
n Tiragem: 2.500 exemplares

A Administração entendeu que
apenas um consultório odontológico
em Vila Caxias - antigo pronto atendimento - não seria suficiente para a
população da Cidade Alta. Os consultórios odontológicos já estão em funcionamento, contando inclusive com
a presença de dentistas e auxiliares de

consultórios dentários aprovados no
último concurso público e empossados pelo
atual Prefeito.
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blog oficial
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27 vales compra são entregues pelo
CLUBE DE VANTAGENS da ADÃO ARAÚJO
Clube de Vantagens da Adão Araújo e Além Fitness promovem
ação de fechamento do mês dos pais

O

s ganhadores da campanha do Dia dos Pais, promovida pelo Clube de
Vantagens da Adão Araújo,
núcleo multissetorial do
programa Empreender, desenvolvido
pela ACE AP - Associação Comercial e
Empresarial de Além Paraíba, estão recebendo seus vales compra, sorteados
no dia 26 de agosto.
Paralelo ao sorteio, foi realizada a
I caminhada do Dia dos Pais, promovida pela Academia Além Fitness, em
parceria com o Clube de Vantagens da
Adão Araújo e com o apoio da ACE AP.
A caminhada partiu da Além Fitness
e percorreu o centro da cidade, ter-

5 Aquarela

5 Casa das Meias

minando na Adão Araújo, onde uma
grande ação aconteceu para o sorteio
da campanha do dia dos pais, empreendida pelo núcleo.

5 La Meyze

5 Quatro Estações

A música de qualidade de Fred
Schettini e a apresentação da Banda
Carlos Gomes animaram a charmosa
rua, durante a manhã do dia 26. Stands da La Meyze, Drogamais, Unimed e
Studio Professiomal Hair proporcionaram maquiagens, aferição de pressão
arterial, medição de glicose, cortes
e sobrancelha, para os presentes. O
café da manhã foi preparado pelo núcleo rural do Empreender, As Marias
de Torrentes.
Ao fim do evento, foi realizado o
sorteio da campanha, que premiou
com 27 vales compra, no valor de
R$100,00 e 6 mensalidades diversas,
em atividades da Além Fitness.

5 Boa Forma
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A importância da
podologia em nossas vidas
8 Entrevista com a Dra. Albertina Lamon

Folha do Empreendedor: Qual a importância da
podologia para a saúde?
Dra. Albertina Lamon: O podólogo preenche uma
lacuna no cuidado dos pés, dando ênfase a um atendimento multidisciplinar da área da saúde, cuidando do
bem estar da população. O podólogo é cada vez mais reconhecido, em todas as áreas da sociedade, mostrando
a real importância de cuidar dos pés. Lembrando que os
pés são a nossa base. São eles que nos levam para todos
os locais e nos sustentam ao longo dos dias.
FE: Quando e com que frequência se deve procurar esse profissional?
DAL: Muitas vezes, ao sentirem dores nos pés, possíveis podopatias, as
pessoas não procuram o especialista, por falta de informação, ou seja, desconhecem a existência de um profissional qualificado - o podólogo. É necessário visitar o podólogo pelo menos uma vez, a cada 30 dias, para um
acompanhamento multidisciplinar.
Dra. Albertina Lamon: Quais os cuidados básicos que devemos ter com
nossos pés e unhas?
DAL: O principal cuidado que se deve ter é com a secagem. Normalmente, as pessoas não têm o hábito de secar os pés. A maioria nem ao menos
os lava como realmente deve lavar. O ideal é que se passe sabonete em todo
o pé, lavando bem entre os dedos, para remover o excesso de pele morta.
Feita a devida limpeza, deve-se seca-los muito bem, com papel toalha ou
uma toalha felpuda. Em casos em que o paciente apresente alguma alteração,
como fungos, aconselha-se até o uso do secador de cabelos na secagem, pois
a umidade gera proliferação de fungos. No mais: hidratar, sempre, para evitar
rachaduras e ressecamentos; usar meias de algodão para absorver melhor a
transpiração; manter as unhas limpas e curtas; ir sempre ao podólogo, para
que ele dê as orientações necessárias de cada caso.
Dra. Albertina Lamon: quais os problemas mais comuns nos pés ou nas
unhas que podem ser tratados pelo Podólogo?
DAL: Unha encravada simples, unha encravada com infecção, calos e
calosidade, micoses, verrugas, tratamento específico para diabéticos, tratamentos corretivos para unhas encravadas, fissuras (rachaduras), e etc.
Dra. Albertina Lamon: No Brasil existe a cultura de retirar a cutícula.
Essa prática é correta?
DAL: A cutícula é uma pele, que tem a finalidade de proteger a unha e a
ponta dos dedos. No Brasil, é costume remover toda a cutícula, mas esse hábito pode causar muito mais do que o “ardor” dos “bifes” arrancados. Nossa
cultura de “embelezar as unhas” causa prejuízos não só à saúde das mesmas,
mas a de todo o corpo, tendo em vista as unhas serem a porta de entrada de
infecções por fungos e bactérias. As cutículas protegem os dedos e sem elas
todo o tipo de impureza fica em contato com a carne. Algumas mulheres
tem o costume , ainda mais danoso, de tirar a cutícula mais de uma vez por
semana, o que pode causar uma doença chamada paroníquia, de tratamento
lento e difícil.
Dra. Albertina Lamon: Qual seria o tipo de calçado mais adequado e
que não traz problemas aos pés?
DAL: Sapatos confortáveis, com sola firme e antiderrapante, evitar saltos
e bicos finos. Sapatos de tamanhos inadequados podem causar feridas, deformação nos dedos, calos e calosidades. Escolher calçados com pouca costura
interna também é recomendado.
Dra. Albertina Lamon: O tratamento dos pés de pessoas diabéticas é
diferenciado?
DAL: Sim, as pesquisas mostram um aumento considerável no número
de amputações, em pacientes portadores de Diabetes Mellitus, o que leva os
podólogos a terem um papel muito importante, no contato com o paciente.
O paciente torna-se vulnerável a pequenos traumas, como lesões por objetos
perfurantes, ao andar descalço ou até pelo uso de sapato inadequado, que
pode levar a uma úlcera, por exemplo. Até pequenos calos, nos diabéticos,
podem torna-se úlceras, o que torna aconselhável o tratamento com profissional adequado, no caso o podólogo.
Dra. Albertina Lamon: Como funciona o seu atendimento Home Care?
DAL: Home care, também conhecido como atendimento domiciliar, é a
prestação de assistência, realizada na casa do paciente. Trata-se de um serviço prestado no conforto de seu lar, devido à dificuldade de locomoção do
paciente. Atendo dessa forma, visando a facilitar a vida de meus pacientes,
além do atendimento na clínica.
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ADESÃO AO REFIS FOI PRORROGADA
ATÉ 29 DE SETEMBRO

presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
assinou, no dia 30 de agosto, a
medida provisória que prorroga o
prazo de adesão ao Refis. Integrantes do Palácio do Planalto afirmam que a prorrogação
do prazo se dará, inicialmente, até o fim de
setembro, mas dizem que não está descartada nova prorrogação, desta vez até 31 de
outubro, caso novas mudanças no texto que
corre hoje no Legislativo sejam aprovadas.
Além do novo prazo de adesão, a equipe de
Temer negocia com os parlamentares as demais condições do programa.
Desde 3 de julho, os contribuintes podem regularizar dívidas junto à Receita
Federal nas condições previstas no PERT,
Programa Especial de Regularização Tributária, aprovado pela Medida Provisória
nº 783, de 31 de maio de 2017, e regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº
1711/2017.
Além de visar à redução dos processos
em litígios tributários, o PERT objetiva
proporcionar às empresas e aos cidadãos

condições especiais para a negociação de suas dívidas. Nesse programa, o contribuinte pode optar por
uma das seguintes modalidades:
I. pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do
valor da dívida consolidada,
sem redução, em 5 parcelas
mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de
2017, e a liquidação do restante com
a utilização de créditos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) ou com outros créditos próprios relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
II. pagamento da dívida consolidada
em até 120 prestações mensais e sucessivas;
III. pagamento à vista e em espécie
de, no mínimo, 20% do valor da
dívida consolidada, sem redução,
em 5 parcelas mensais e sucessivas,

vencíveis de agosto a dezembro de
2017, e o restante:
a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única,
com redução de 90% dos juros de
mora e 50% das multas de mora,
de ofício ou isoladas;
b) parcelado em até 145 parcelas
mensais e sucessivas, vencíveis a
partir de janeiro de 2018, com redução de 80% dos juros de mora
e de 40% das multas de mora, de
ofício ou isoladas; ou
c) parcelado em até 175 parcelas
mensais e sucessivas, vencíveis a
partir de janeiro de 2018, com redução de 50% dos juros de mora
e de 25% das multas de mora, de
ofício ou isoladas, sendo cada parcela calculada com base no valor
correspondente a um por cento da
receita bruta da pessoa jurídica,
referente ao mês imediatamente
anterior ao do pagamento, não
podendo ser inferior a 1/175 (um
cento e setenta e cinco avos) do total da dívida consolidada.
Quem possui dívida total igual ou inferior a R$ 15 milhões, ao optar pela terceira
modalidade tem a benesse
de redução do valor do pagamento à vista em espécie
para, no mínimo, 7,5% do
valor da dívida consolidada,

sem reduções, que deverá ser pago
em 5 parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis de agosto a dezembro de
2017, e a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal
e de base de cálculo negativa da
CSLL e de outros créditos próprios
relativos aos tributos administrados pela RFB.
As possibilidades para negociação das dívidas são bastante amplas, mas há
restrições quanto a inclusão de alguns débitos. Não estão abrangidos pelo PERT os seguintes débitos: vencidos após 30 de abril de
2017; de empresa com falência decretada.
A adesão ao PERT é formalizada mediante requerimento protocolado exclusivamente no sítio da RFB na Internet, até
o dia 31 de agosto de 2017, e abrangerá os
débitos indicados pelo sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável.
O contribuinte que já estiver em outros
programas de refinanciamento, poderá, à
sua opção, continuar naqueles programas
e aderir ao PERT, ou ainda migrar os débitos dos outros programas para o PERT.
A Instrução Normativa RFB nº 1711 apresenta maior detalhamento sobre as regras
do Programa e outras informações podem
ser obtidas em consulta à página da Receita
Federal na Internet. O deferimento do pedido de adesão ao PERT fica condicionado
ao pagamento do valor à vista ou da primeira prestação, que deverá ocorrer agora
até 29 de setembro de 2017. O valor mínimo de cada prestação mensal será de R$
200,00 para o devedor pessoa física e de R$
1 mil para a pessoa jurídica.

