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Ano I

O desenvolvimento
da ACE AP e o
programa Empreender
eita uma análise de dados
de 2013, início
do trabalho
com o programa Empreender, através do Além
Vest Moda, a 2017, com
8 núcleos funcionando efetivamente - Além
Vest Moda, Adão Araújo,
Lideranças, Além Hair,
Hospedar
Gastronômico, Saúde Excelente,
Art’ Além e As Marias
de Torrentes, foi possível constatar um grande desenvolvimento da
Associação Comercial e
Empresarial de Além Paraíba - ACE AP.
Conforme o que se
pode notar no gráfico,
o número de associados
praticamente dobrou, no
período e, além disso, os
associados passaram a
participar muito mais das
atividades da instituição,
trazendo suas demandas e
propostas. Outro aspecto
a ser observado é a queda
do índice de inadimplência, em torno de 74%.
Em relação à receita da
instituição, é importante ressaltar que as fatias
que representam mensalidades e outras despesas, estas advindas principalmente dos eventos
realizados pelos núcleos
do Empreender, tiveram
um crescimento visível.
Em 2013, essas receitas
aumentadas pelo progra-
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HOSPEDAR
GASTRONÔMICO
PREPARA FESTIVAL
“COMIDA
DE BOTECO”

O festival Comida de Boteco de 2016, que foi realizado em cada um dos restaurantes ganha novo formato, este ano

n

n

Crescimento do quadro de associados

n

Receitas ACE AP - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba

ma eram supridas pelos
repasses da FIEMG, que
hoje representam um valor muito menor que no
período.
Fundada em janeiro
de 1936, a ACE AP tem
como missão promover o
desenvolvimento da classe empresarial local, liderando iniciativas e defendendo seus interesses.
Além disso, oferecendo
soluções para o avanço
de nossos associados,
com responsabilidade

social e respeito ao consumidor. Alcançar essa
missão tornou-se mais
fácil, com o início do trabalho com os núcleo do
programa Empreender,
em 2013.
Concluindo esta análise, não se pode deixar
se observar que não só a
instituição ganhou com
o advento do Empreender, mas toda a cidade,
que ganhou, sobretudo,
desenvolvimento e uma
nova visão empresarial.

O

Hospedar Gastronômico, núcleo de bares, hotéis e restaurantes do programa Empreender,
desenvolvido pela ACE AP - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, está preparando o
FESTIVAL “COMIDA DE BOTECO” para os dias 01, 02 e
03 de dezembro.
Animados e mais motivados do que nunca, com a
entrada de novos integrantes no núcleo, os empresários do Hospedar Gastronômico vem se reunindo para
planejar mais esse evento, que, desta vez, deve acontecer no SESI. A grade de programação e os valores de ingressos/mesas ainda não estão definidos. Fazem parte
do núcleo os hotéis Alpa e Renavi, Restaurante da Bia,
Sabor da Vila, Cotril, Covil, Key&Cia, Hotel e Restaurante da Santinha, Pizzaria Jeitinho Brasileiro, Restaurante
Fundo de Quintal e os novatos Ouchi Suchi Bar e delivery, Cantinho Árabe e Pizzaria Fratello.
Em breve, divulgaremos os participantes do festival,
mais detalhes de programação e valores de entrada.
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Quinta

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

Organize seu orçamento
e suas dívidas

5

Sexta

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

6

Sábado

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

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 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.
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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)

dessa enroscada de dívidas.

2Organização deve ser a palavra-chave para quem dese-

Sindicato Rural realiza I Semana
de Agricultura e Pecuária
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.

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.

10 Quarta
11 Quinta
12 Sexta
13 Sábado
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Violência em Além Paraíba

(Coluna de retirada do blog minhaalem.wordpress.com, escrita por Paulo da Silva Esquerdo,
mestranda em ciências econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Atualizada pela mesma, em setembro de 2017)

D

ticas Criminais de Minas
esde sempre, o
Gerais (Site: Minas em Númedo da violência
meros)
atinge todas as soA análise foi feita para
ciedades do munos anos de 2014, 2015,
do, sem exceção. Seja por
2016 e 2017 (com dados
furto, agressão, invasão a
disponíveis até julho deste
propriedade privada, homicídios, entre outros, o
8 Paula Esquerdo ano) à partir do número
de registros em polícia por
ser humano teme a própria sociedade, pois nunca sabemos tipo de crime denominado “furto consumado” (para dados sobre outros criaté onde alguém é capaz de chegar.
Ultimamente, a população além mes é só acessar o site já mencionado).
paraibana tem se assustado com o núNÚMEROS DE FURTOS CONSUMADOS
mero de ataques que vem passando.
MÊS/ANO
2014 2015 2016 2017
Não que isso seja algo novo para a cidade, pelo contrário, toda e qualquer
JAN/JUL
146 196 163 162
sociedade apresenta casos de violênAGO/DEZ
100 111 133
cia. Entretanto, o que nos apavora é o
TOTAL
246 307 296 162
crescente aumento nos casos de furtos
e roubos em nossa cidade, a qual é
Podemos notar que para os anos
uma típica cidade do interior mineiro e de 2014, 2015 e 2016, os meses de jaque normalmente é caracterizada pela neiro a julho somam maiores números
tranquilidade em se viver.
de furtos consumados no Município,
Hoje, então, trago alguns números se comparados aos meses de agosto a
sobre a violência no município à partir dezembro.
dos dados computados pelas EstatísComo o ano de 2017 só apresenta

dados até julho e, comparando aos outros anos, apresenta um número próximo ao do ano anterior O destaque
para o período vai para 2015, o qual
apresentou a maior taxa de furtos consumados, tanto entre janeiro e julho,
quanto na soma total.
Considerações finais: esses números fazem parte das estatísticas da
cidade, assim como o número de desempregados ou nível de produção. O
importante a ser destacado aqui é o
quanto a segurança pública é necessária, mas em conjunto, o desemprego
precisa diminuir. Políticas públicas com
planejamento estratégico englobam
esses temas e outros mais, daí vemos
o quão importante o planejamento de
longo prazo é essencial para o município caminhar melhor: cidade com emprego e bons níveis bem-estar social
é cidade segura. Semear a mudança
hoje, pensar a diante e mudar, de vez,
o nosso futuro!
Fonte: Minas em Números.
Painel de indicadores.

COMO SE TORNAR UM MEI
(MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)

Consultores do SEBRAE explicam tudo que o microempreendedor
precisa saber para se formalizar como MEI
Criado em julho de 2009, o Microempreendedor Individual (MEI)
é considerado a porta de entrada
para o mundo empresarial. É, atualmente, a maneira mais simples que
uma pessoa tem para abrir uma
empresa no Brasil e tudo pode ser
feito pelo próprio empreendedor.
Para ajudar aqueles que querem se aventurar nesse caminho,
montamos o seguinte passo a passo com a ajuda dos consultores do
Sebrae-SP Marcelo Ulliana e Filipe Rubim.
n O que você vai fazer?
Não são todas as atividades comerciais que podem ser praticadas por um
Microempreendedor Individual. É preciso
consultar a lista de atividades no Portal do
Empreendedor. Isso deve ser feito antes
mesmo de pensar no modelo de negócio.
Se a atividade desejada não estiver
na lista, será preciso que o empreendedor busque outra formalização, através
de uma Sociedade Limitada ou de uma
Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada (Eireli).
n Qual será o tamanho do negócio?
O MEI é uma modalidade de empresa
exclusiva para empreendedores individuais e não permite sócios. Além disso, o
faturamento anual da empresa não pode
ultrapassar R$ 60 mil e só é possível contratar apenas um funcionário. Por conta
disso, Ulliana aconselha que os empreendedores façam o plano de negócio antes
de decidirem abrir MEI, pois precisam ter
certeza de que optaram pela modalidade
correta. “O próximo passo então será ir
até a prefeitura para ver se eu posso abrir
uma lanchonete no endereço desejado”.
n Onde você quer trabalhar?
Cada município do Brasil possui uma
lei de zoneamento que separa os bairros
da cidade de acordo com as atividades
que podem ser realizadas nos locais. Alguns bairros são estritamente residenciais,
outros podem conter comércio e os mais
afastados são específicos para a indústria.
A atividade que o empreendedor quer
realizar precisa ser coerente com o local
desejado e isso também deve ser consultado antes do empreendedor se formalizar. Existem diferentes maneiras de verificar um endereço e elas variam em cada
cidade. Alguns municípios contam com
sistemas online que permitem a verificação, outros têm espaços de atendimento
aos empreendedores que facilitam o processo e, na ausência dessas opções, é preciso entrar em contato com a Secretaria
de Urbanismo da cidade.

“O empreendedor deve ter certeza do
endereço que está consultando. Então,
via de regra, é sempre melhor consultar
o endereço tendo uma cópia do IPTU em
mãos. No caso de aluguel, leve o contrato
de locação”, diz Ulliana.
n Bombeiro, vigilância sanitária e outros
Ao mesmo tempo em que consulta o
endereço, o empreendedor também precisa verificar quais são as autorizações
específicas que seu negócio exige. Dependendo da área, é preciso solicitar autorização dos bombeiros e da vigilância
sanitária. “Na prefeitura, o empreendedor pode encontrar a relação de autorizações que irá precisar para seu negócio,
mas também é possível verificá-las através do Sebrae”, explica Ulliana.
n Portal do Empreendedor
Depois que tiver conferido tudo, o
empreendedor poderá finalmente se formalizar como MEI. O processo deve ser
feito através do Portal do Empreendedor,
onde será preciso informar os dados pessoais, um endereço e a atividade comercial que será praticada.
“As pessoas que tiverem dificuldade
em fazer o cadastro pelo Portal do Empreendedor podem buscar ajuda na prefeitura ou nos espaços de atendimento ao trabalhador da sua cidade”, recomenda Filipe
Rubim, consultor de projetos do Sebrae.
Ao fim do processo, o empreendedor
irá receber um certificado de MEI que já
apresenta o número do seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
n Emissão de nota fiscal
O Portal do Empreendedor permite
a formalização nas esferas federal e estadual, o que significa que ainda falta a
etapa municipal. Portanto, será preciso
voltar à prefeitura para fazer o Cadastro
de Contribuinte Mobiliário (CCM). Essa
inscrição irá permitir que o empreendedor emita nota fiscal para prestação de
serviços, pois esse tipo de atividade recolhe impostos para o município.
Cada município tem seu procedimento de cadastro. Algumas cidades ofere-

cem esse serviço pela internet,
enquanto outras exigem que o
empreendedor se desloque até o
prédio da prefeitura.
Para atividades de comércio ou
indústria, a emissão de nota fiscal
envolve a Secretaria da Fazenda do
estado em que o empreendedor
estiver. Então, será preciso entrar
nos sites dessas entidades para solicitar a permissão.
n Direitos
Os impostos pagos pelos empreendedores que optam pelo MEI são cobrados
pelas regras do Simples Nacional. Isso significa que tudo é pago de uma vez pela
guia mensal DAS (Documento de Arrecadação Simplificada), emitida no Portal do
Empreendedor.
“O empreendedor que opta pelo MEI
paga um imposto fixo de 5% do salário
mínimo, para a previdência social dele
próprio. O imposto cobrado é relativamente pequeno, afinal, o profissional
liberal comum recolhe 20%. É uma política de inclusão que ajuda as pessoas
que antes trabalhavam na informalidade
e terem direito a auxílio doença, licençamaternidade, pensão por morte, além da
própria previdência”, explica Ulliana.
Além dos 5% do salário mínimo, o MEI
paga ainda R$ 5 se for prestador de serviços e R$ 1 se for trabalhar com comércio
ou indústria. “Se alguém tem um salão de
beleza e vende cosméticos, por exemplo,
deve pagar as duas taxas, além da porcentagem do salário mínimo”, diz Ulliana.
n E quando o negócio crescer?
Caso o empreendedor tenha um desempenho além do esperado e ultrapasse o limite dos R$ 60 mil, ele será taxado
proporcionalmente pelo valor excedente,
desde que o faturamento não passe de
R$ 72 mil. Além disso, em janeiro do ano
seguinte, a empresa deixa de ser MEI e
passa a ser microempresa (ME).
Acima de R$ 72 mil, o MEI também
será classificado automaticamente como
ME no ano seguinte e ainda terá que pagar valores retroativos referentes ao faturamento do último ano. “Como o retroativo é cobrado todo de uma vez, muitas
empresas acabam fechando por causa
disso. Para o desenvolvimento sustentável da empresa, quando o MEI ultrapassar o faturamento, o melhor que ele tem
a fazer é mudar de categoria de empresa”, explica Rubim.
A migração é feita através do Portal
do Simples Nacional e o empreendedor
precisa contratar um contador.
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FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
TRANSFERIU CERCA DE 1 MILHÃO E 200 MIL
REAIS PARA ALÉM PARAÍBA EM AGOSTO
No último mês de agosto, a Prefeitura de Além Paraíba recebeu 1 milhão, 252 mil, 903 reais e 50 centavos líquidos do Fundo
de Participação dos Municípios, repassado pelo governo federal.
Com isso o acumulado em 2017 chegou 12 milhões, 490 mil, 976
reais e 37 centavos. O acumulado de 2016 alcançou 17 milhões,
53 mil, 782 reais e 67 centavos. Em 2015, o total atingiu 15 milhões, 917 mil, 651 reais e 53 centavos O Fundo de Participação
dos Municípios –FPM - é a principal fonte de recursos dos municípios brasileiros de médio e pequeno porte. Com relação ao
FUNDEB, o repasse foi de 757 mil, 228 reais e 79 centavos. O
total acumulado nos 8 primeiros meses do ano chegou a 7 milhões, 35 mil 141 reais e 68 centavos. No ano passado, o total
alcançou 9 milhões, 775 mil, 310 reais, 1 centavo. Em 2015,o
acumulado chegou a 8 milhões, 475 mil, 892 reais e 60 centavos.
Pela legislação, 60% dos recursos do FUNDEB devem ser aplicados na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo
exercício de suas atividades no ensino público e os 40% restantes devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento das
escolas. Os dados estão disponíveis no site da prefeitura e no site
do Tesouro Nacional.

ÁGUA UTILIZADA POR USINAS DA LIGHT E
DE SIMPLÍCIO RENDEU 794 MIL REAIS PARA
ALÉM PARAÍBA ATÉ AGOSTO
Nos primeiros 8 meses deste ano, a ANEEL transferiu 794 mil,
786 reais e 26 centavos para Além Paraíba a título de Compensação Financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica pelas usinas de Furnas, em Simplício, e da
Light, na Ilha dos Pombos. Em agosto foram repassados 55 mil,
395 reais e 52 centavos, sendo 33 mil, 502 reais e 2 centavos provenientes da Usina de Ilha dos Pombos e 21 mil, 893 reais e 50
centavos oriundos da Usina de Simplício. O acumulado de 2016
chegou a 905 mil 475 reais. Em 2015, o acumulado havia alcançado 461 mil, 901 reais e 56 centavos. A Compensação Financeira
é um percentual que as concessionárias e empresas autorizadas a
produzir energia por geração hidrelétrica pagam pela utilização
de recursos hídricos. As informações podem ser conferidas no
site da Agência Nacional de Energia Elétrica.

PREFEITURA DE ALÉM PARAÍBA ARRECADOU
CERCA DE 50 MILHÕES DE REAIS ATÉ AGOSTO
Segundo o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de
Além Paraíba, o total líquido das Receitas Orçamentárias atingiu
5 milhões, 759 mil, 209 reais e 43 centavos em julho deste ano.
O acumulado nos primeiros 8 meses do ano ficou em 49 milhões,
313 mil, 321 reais e 19 centavos. As maiores fontes de receita
foram o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, o IPTU
e o Fundeb. A arrecadação acumulada em 2016 chegou a 70 milhões, 824 mil, 172 reais e 59 centavos, superando em 8 milhões,
705 mil, 846 reais e 51 centavos, ou 14%, a estimativa de arrecadação para o ano que era de 62 milhões, 118 mil, 326 reais e 8
centavos. Em 2015, o resultado acumulado alcançou 60 milhões,
460 mil, 126 reais e 74 centavos. Os dados estão disponíveis no
site alemparaiba.mg.gov.br

REPASSE DE ICMS PARA ALÉM PARAÍBA
PASSOU DE 1 MILHÃO E 70 MIL REAIS EM
JULHO. ARRECADAÇÃO DO
IPVA ULTRAPASSOU 150 MIL REAIS
A Prefeitura de Além Paraíba recebeu 1 milhão, 78 mil, 223 reais e 33 centavos do governo do estado a título de repasse líquido
da cota-parte do ICMS no último mês de julho. Nos primeiros 7
meses do ano o repasse alcançou 8 milhões, 398 mil, 455 reais e 12
centavos. No ano, passado o total alcançou 12 milhões, 423 mil,
875 reais e 87 centavos. O acumulado em 2015 atingiu 9 milhões,
790 mil, 411 reais 5 centavos. Com relação ao IPVA , o município
recebeu 153 mil, 795 reais e 5 centavos em junho. Nos 7 primeiros
meses do ano o acumulado do IPVA rendeu 4 milhões, 416 mil,
287 reais e 24 centavos aos cofres municipais. O acumulado de
repasses em 2016 chegou a 4 milhões, 719 mil, 73 reais e 76 centavos, superando o acumulado de 2015, que atingiu 4 milhões, 205
mil, 670 reais e 85 centavos. Os dados estão disponíveis no site do
governo de Minas www.fazenda.mg.gov.br
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Além Paraíba terá seminário, durante a
Semana Nacional da Micro e Pequena Empresa

D

e 02 a 06 e outubro
deste ano, acontece a Semana Nacional da Micro e Pequena Empresa, no Brasil. O
SEBRAE nacional fará
uma grande campanha de apoio às empresas brasileiras. O SEBRAE da microrregião realizará, em Além Paraíba, um grande seminário, nos dias 04 e 05 de outubro.
Com palestras e atividades voltadas
para as dificuldades e necessidades de inovação das micro e pequenas empresas, o
seminário acontecerá no Além Paraíba
Tênis Clube e começará nos dois dias às
18h30. O público alvo do seminário são
EPPs, MPEs, MEIs, artesãos, produtores
rurais e empreendedores em potencial.
Para fazer as inscrições e saber mais informações, basta procurar o setor comercial da ACE AP - Associação Comercial e
Empresarial de Além Paraíba, na instituição, ou pelo telefone 32 3466- 1245.

Segue a
programação:
8 04/10/2017 – 18:30
h - Palestra – Ecommerce: Como Utilizar Fotos
e Vídeos P/ ampliar as
Vendas da Sua Empresa - Gustavo Baldez
8 04/10/2017 – 19:30 h – EMPRETEC – Empreendedor de Sucesso - Marco
Antônio
8 04/10/2017 – 20:00 h – Palestra –
Estratégias Competitivas e Melhoria da
Qualidade e da Produtividade – Waldez
Ludwig
8 05/10/2017 – 18:30 h – MEI a importância para a Economia – Francisco
Cláudio
8 05/10/2017 – 19:00 h – Palestra
– Inovação e Empreendedorismo o Novo
Emprego do Século XXI – Wilson Caldeira.
05/10/2017 – 20:30 h – Palestra - Análise Econômica – Cláudia Kodja

INTEGRANTES DO FUTURO
CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO
ENCERRAM CICLO DE
CAPACITAÇÕES

n

A turma concentrada no consultor

oi realizada, de 18 a 21 de setembro, na ACE AP - Associação Comercial e Empresarial de
Além Paraíba, a última fase de capacitação, com os integrantes das câmaras
temáticas do futuro conselho de desenvolvimento.
ERRATA: Em nossa edição an
terior, o nome de uma empresa da matéria da Ação do Dia dos Pais da Adão
Araújo foi grafado de maneira errada.
Onde estava escrito Studio Professional
Hair, leia-se Espaço Professional Hair texto e legenda de foto.

O curso dessa vez foi de Planejamento Estratégico para Microempresa, com
o consultor do SEBRAE MG, Mauro César
Paes Almeida.
Paralelo ao curso, o consultor atendeu
os integrantes do grupo, em consultorias
personalizadas.

