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Após seis meses de trabalho,
Adecol inaugura nova sede

S
ituada anteriormente na rua Marechal
Floriano Peixoto, no Centro, a Agência
para o Desenvolvimento de Conselheiro

Lafaiete (Adecol) posteriormente, passou a
funcionar na Avenida Prefeito Mario Ro-
drigues Pereira. Hoje, a ADECOL atende a
população em um prédio novo. São duas sa-
las para treinamento, com cadeiras estofadas,
mesa para buffet, cozinha, sala de atendimen-
to, banheiros (feminino, masculino e para defi-
cientes físicos) e estacionamento privativo.

O prédio foi construído em parceria com a
Associação dos Municípios da Microrregião
do Alto Paraopeba (Amalpa); sua arquitetura é
moderna e versátil. Fica localizado no cres-
cente bairro Carijós, rua José Carneiro, nº 73,
próximo ao Poliesportivo.

O terreno foi doado pelo Município e os
custos para construção foram arrecadados
em eventos realizados pela agência, como o
Festival de Caldos e o projeto Cotas Laje, em
que diversos parceiros contribuíram para a
construção.

Fundada em 1997, a agência, sem fins
lucrativos, é mantida por parceiros (empresas
contribuintes) e arrecadações em eventos ou
cursos ministrados. A renda é inteiramente
usada para manutenção, gastos internos e
funcionários. Com a missão de promover o
desenvolvimento regional sustentável, atua
através de interlocuções entre Poder Público,
iniciativa privada e sociedade civil organiza-
da, despertando potenciais empreendedores
e gerando oportunidades de trabalho e renda,

melhorando a qualidade de vida das pessoas.
Sempre prezando pela transparência,

equipe qualificada e valorizando os parceiros,
a Adecol busca o empreendedorismo respon-
sável, identificando oportunidades econômi-
cas, fortalecendo segmentos específicos,
além do apoio a causas sociais. São diversos
projetos realizados pela agência, entre eles,
o curso SEDESE, que proporcionou a jovens,
na faixa de 16 a 24 anos, cursos de qualifica-
ção profissional, colocando, no mercado, mão
de obra qualificada. O Empretec, que foi rea-
lizado em conjunto com o SEBRAE, propor-
cionou, aos seus participantes, conhecimen-
to, através de atividades práticas.

A Adecol é a única entidade a cadastrar o
Empreendedor Individual, com base na lei de

julho de 2009. Ela garante benefícios da pre-
vidência e muitas oportunidades para
milhões de brasileiros que são informais e
nunca tiveram auxílio, proteção ou vanta-
gens. Com intuito de sanar despesas, a
agência, em parceria com a empresa de ôni-
bus Viação Presidente, trabalha na venda de
espaços publicitários nos chamados bus-
door, adesivação das traseiras dos ônibus
coletivos dispostos ao público da cidade.
Pesquisas recentes comprovam que o bus-
door constitui uma das mídias externas mais
eficientes, entre as existentes no mercado
publicitário. São diversas ações realizadas,
com intuito de difundir o nome da Adecol,
contribuindo para o desenvolvimento da
nossa região.

A nova sede da Adecol fica no bairro Carijós Ampla sala de treinamento

Agência de Lafaiete ganha planejamento estratégico
A ADECOL recebeu o Consu-

ltor Marcos Fábio Gomes Fer-
reira. Que é formado em Admi-
nistração, com MBA em Gestão
Empresarial. Marcos é diretor-
sócio e um dos fundadores da
empresa Formatar Consultoria
Empresarial.

Quem trouxe o profissional à
agência, nos dias 17 e 18, de
2011, de agosto, foi o parceiro,
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), para realização do

planejamento estratégico da
entidade.

O Planejamento estratégico é
um processo gerencial, que diz
respeito à formulação de obje-
tivos para a seleção de progra-
mas de ação e para sua exe-
cução, levando em conta as con-
dições internas e externas à
empresa e sua evolução espera-
da. O processo consiste em uma
análise sistemática dos pontos
fortes, dos pontos fracos, das o-
portunidades e das ameaças.

Com part ic ipação de par-
ceiros e da equipe técnica, em
16 horas de trabalho, entre di-
nâmicas, anál ises e discus-
sões, foram propostas algumas
mudanças e reconhecidos di-
versos potenciais. No dia 6 de
setembro, o consultor voltou à
agência e apresentou as pro-
postas aos demais parceiros e,
assim, iniciando uma nova li-
nha de trabalho. Segundo Mar-
cos Fábio, ainda será feita uma
visita para acompanhamento.

FOTOS: ADÉLIA SORAYA
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HB Locações, pioneira no aluguel de cabines
sanitárias na região do Alto Paraopeba

A
empresa HB foi fundada no
ano de 1991. É uma das pio-
neiras no ramo de locações

de cabines sanitárias na região, sur-
giu da sociedade entre o casal:
Helena Bárbara Leão e José Batista
da Silva. Os dois trabalhavam em
áreas distintas; ela no comércio e ele
na ferrovia.

O início das atividades em con-
junto consistia na promoção de even-
tos. E uma das estruturas necessá-
rias para realização desses eventos
era a locação dos conhecidos ba-
nheiros químicos. Naquela época,
encontrar tais estruturas para loca-
ção na região era algo difícil. Foi aí
que o casal de empreendedores teve
a ideia que daria ínicio a um propósi-
to ainda maior: adquirir suas próprias
cabines.

Chamando a atenção de outros
produtores, os empreendedores pas-
saram a ser procurados para locar
seus banheiros. No começo, eram
apenas três funcionários, dentre
eles, os dois sócios. O uso das cabi-
nes era quase desconhecido por
aqui: “em muitos lugares que chegá-
vamos, era preciso explicar do que
se tratava”, relembra Helena Leão.
Hoje a HB atende a toda a região do
Alto Paraopeba e grande parte de

Minas Gerais, além de empresas
fora do estado, no Espírito Santo e
em São Paulo.

A maior parte das locações é feita
para obras, mineração e shows. A
empresa também atende em aniver-
sários, casamentos, congressos e
quaisquer eventos que necessitem
de uma estrutura especial. Oferece
cabines nas modalidades: stand,
luxo (que conta com espelho e lava-
tório) e para deficientes. A manuten-
ção e higienização dos banheiros
ficam a cargo de funcionários qualifi-
cados.

A empresa hoje gera mais de 70
empregos diretos e indiretos, e conta
com uma grande estrutura: são cerca
de doze caminhões, veículos leves
para apoio ou supervisão, galpão de
armazenagem e limpeza das cabines
e garagem para os veículos da
empresa, além do escritório, em edi-
fício da HB, no bairro Manuel
Correia.

Para o casal de empreendedo-
res, Conselheiro Lafaiete está estra-
tegicamente bem localizada. Manter
a sede da empresa em nossa cidade
significa estar próximo de outras
grandes empresas consumidoras de
seus serviços. A HB patrocina atletas
e clubes regionais, e também incenti-

va a cultura e colabora com entida-
des de nossa cidade.

Em outubro de 2010, a HB com-
prou um terreno no distrito industrial
de Conselheiro Lafaiete e, em quatro
meses, a estação de tratamento de
esgoto HB Ambiental estava rece-
bendo seu primeiro caminhão de
dejetos. Hoje, recebe cerca de 20 a
25 mil litros de material a ser tratado,
por dia. Todo conteúdo recolhido nas
cabines da empresa é levado para
essa estação e tratado. O resultado
final é uma água livre de conteúdo
agressivo, que pode ser usada na
limpeza em geral, como lavagem de
carros, calçadas e irrigação de plan-
tas. Com slogan HB Ambiental
Recriando Vidas, o processo moder-
no quase não gera cheiro e leva 12
horas para ser finalizado.

Segundo o químico responsável,
Geraldo Maurício Martins, busca-se
aumentar a tratabilidade dos mate-
riais futuramente. “Caminhamos pal-
mo a palmo, buscando melhorias e
inovações sempre”, afirma José
Batista, um dos proprietários. Uma
empresa com mais de dez anos no
mercado, levando o nome de Con-
selheiro Lafaiete a toda Minas Gerais
e outros estados – essa é a HB
Locações.

PERFIL HB Locações:
HB - Investimentos Imobiliário

Ambiental e Social.

Proprietários:
Helena Bárbara. Leão e José Batista
da Silva Junior

Naturalidade:
Conselheiro Lafaiete MG

Idade:
Helena Bárbara, 49 anos.
José Batista da Silva Junior, 55 anos.
Escolaridade:
Ensino Médio
Família:
Helena Leão:Um filho
José Batista: Três filhos
Estado civil:
Casados

FREITAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
Endereço: Rua Marechal Floriano Nº 650

CEP: 36.400-000 Conselheiro Lafaiete – MG
Telefone: 31.3761-3229 - Fax: 31.3762-6029

E-mail: msfreitas@veloxmail.com.br

Adecol e parceiros comemoram

A Adecol reuniu parceiros amigos e colabo-
radores na confraternização de final de 2011. No
evento realizado na sede da agência, foi come-
morada também a conquista pela construção da
sede própria. Em seu discurso, o parceiro
Wagner Augusto, da empresa Barão Guindastes,
destacou a importância do apoio de todos,

patrocinadores do projeto e parceiros. Um dos
momentos de grande destaque foi a entrega das
placas, uma forma de homenagear aqueles que
contribuíram através dos projetos cotas laje e
livro de ouro com uma Menção Honrosa. O
atendimento de buffet foi feito pela empresa,
Antônio e Maria, ao som da dupla sertaneja.

FOTOS: ADÉLIA SORAYA
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Nota Fiscal Eletrônica (NF-e):
benefícios a todos os envolvidos
Com o advento da sociedade da

informação, os agentes econô-
micos aumentaram a sua mobili-

dade, exercendo ações em todo o terri-
tório nacional. É comum que empresas
sejam contribuintes em diferentes lo-
cais. O problema identificado é a gran-
de burocracia encontrada, pois, em
cada lugar, existem normas e procedi-
mentos que se divergem. Na tentativa
de solucionar essa questão, a criação
da NF-e se justifica pela necessidade
de investimento público voltado para a
redução da burocracia do comércio e
dos entraves administrativos enfrenta-
dos pelos empresários do país.

A nota é um documento digital, com
emissão e armazenamento eletrônico,
contendo as informações fiscais da
operação comercial. Para emití-la, o
contribuinte precisa estar credenciado
na Secretaria da Fazenda de sua cir-
cunscrição. O documento recebe uma
assinatura digital, garantindo a integri-
dade dos dados e autoria do emissor. É
enviado através da internet, para a
Secretaria da Fazenda de jurisdição do
contribuinte. Após pré-validação, é
enviado a ele uma autorização de uso,
também enviada à Receita Federal,
que é responsável por manter o reposi-
tório nacional de todos esses documen-
tos.

A nota beneficiará todos os envolvi-
dos, com redução de custos de arma-

zenagem e gastos com papel. O que
gera um impacto positivo no meio
ambiente, além de diminuição da sone-
gação e aumento da arrecadação, sur-
gimento de oportunidades de negócios
e empregos na prestação de serviços
ligados à Nota Fiscal Eletrônica, redu-
ção de equivocos de escrituração, devi-
do a erros de digitação de notas fiscais,

simplificação de obrigações acessórias,
como dispensa de AIDF, entre outros
benefícios.

E atenção: desde o dia 1º de julho
de 2011, o destaque na NF-e do código
GTIN para produtos com código de
barra GTIN se tornou obrigatório. Para
demais informações, acesse www.nfe.
fazenda.gov.br.

Representantes do BDMG
visitam sede da ADECOL

A ADECOL recebeu a visita
das representante Aline Ane
Verneque de Oliveira e Jussara
Pereira Caixeta, do Banco de
Desenvolvimento de Minas Ge-
rais, no dia 2 de junho. O BDMG
foi fundado em 1962, e está pre-
sente em toda a região, fomentan-
do atividades de diferentes seto-
res, realizando investimentos, des-
de grandes até microempre-
endimentos.

Na reunião, foi destacado o
interesse de fortalecimento na

parceria entre as instituições, atra-
vés da criação de uma unidade do
banco, dentro da agência. O
BDMG já conta com mais de nove
mil clientes em todo o estado, pro-
movendo treinamentos para seus
parceiros e soluções financeiras.
Para criação da unidade na ADE-
COL, será necessária a união das
entidades locais. Essa aliança
proporcionará a dinamização da
economia, trazendo soluções
financeiras e facilitando o acesso
ao crédito.

Minas Gerais em números
Além de ser o maior produtor de leite no Brasil, são aproximadamente 7,9
bilhões de litros por ano, o equivalente a 27,2% do que é produzido em todo
o país, o estado também tem destaque nas exportações:

�Maior exportador de ferro nióbio brasileiro: 90,2%
�Maior exportador de café brasileiro: 71,2%
�Maior exportador de ferro máquina e barras de ferro/aço do país: 99,2%
�Maior exportador de pedras preciosas em bruto: 48,6%
�Maior exportador de minério de ferro: 46,8%
�Maior exportador de produtos semi-manufaturados de ferro ou aço: 39,7%
�Maior exportador de silícios: 80,4%

A maior parte dos produtos é exportada para a União Européia: 26%;
China, Hong Kong e Taiwan (Formosa) recebem 32% de nossos produtos.
FFoonnttee::  wwwwww..sseeddee..mmgg..ggoovv..bbrr

ILUSTRAÇÃO



Diretoria Executiva:
Coordenador:
Giuliano de Souza Bartolomeu
(Cadermec Papelaria)

Coordenador Adjunto:
Wagner Augusto Carneiro Moreira
(Barão Guindastes)

Diretor Financeiro:
Robson Augusto Carneiro 
(Asteseg)

Conselho Fiscal:
Marcelo Mapa 
(Compuway)

Agostinho de Rezende Campos 
(Rádio Carijós)

Milton Soares
(Viação Presidente)

Nossos Parceiros:
ASTESEG
Barão Guindastes 
Cadermec
Caixa Econômica Federal
CDL
Compuway
Correio da Cidade
Gerdau
Granha Ligas
Injeturbos
Premocon
Rádio Carijós
Higilaf
Nova Gazeta
Sobrado e cia LTDA
Tetraminas
Lusitana
SEBRAE
Presidente
Via Real
Prefeitura Municipal
SINDICOMÉRCIO
Vale 
Viação Sandra 
Villa Real
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ARTE FINAL, FOTOLITO E IMPRESSÃO:
Av. Telésforo C. de Rezende, 881, sl 501 PABX: (31) 3763-5987

Diagramação: Clenilson Júnior

Jornalista: Adélia Soraya

www.jornalcorreiodacidade.com.br

Lafaiete e a Copa de 2014
Otorneio de futebol masculino

mais conhecido do mundo terá
como sede pela segunda vez o

país do futebol. A copa de 2014 no
Brasil é de longe um dos eventos mais
esperados no país. Belo Horizonte
será uma das sedes da competição.

A nossa capital está estrategica-
mente localizada no cento do estado,
os trabalhos realizados na adaptação
da infraestrura da cidade para receber
o grande número de pessoas já está
sendo feito. No dia 14 de setembro foi
realizado o Seminário da Copa em
Conselheiro Lafaiete, e segundo Ben -
to José Oliveira, “a pretensão das enti-
dades envolvidas é de certa maneira
sensibilizar a população o poder públi-
co, os empreendedores da cidade
para as oportunidades que também
vêm acompanhadas de desafios para
que Lafaiete possa se incluir nesse cir-
cuito, e de investimentos até internos
que vão ser gerados pela Copa do
Mundo”, o evento contou com a parti-
cipação de especialistas ligados ao
Senac, Sebrae, instituto Estrada Real
e Secretária Extraor dinária da Copa
do Mundo do Estado.

O principal desafio de Belo Hori -
zonte para sediar a Copa 2014 está
na insuficiência da sua rede hoteleira,
principalmente, dos hotéis de maior

categoria. As cidades próximas a BH,
mesmo que não venham receber os
jogos ou sediar seleções estrangei-
ras, devem receber um grande núme-
ro de turistas buscando conhecer o
que nosso estado tem a oferecer. A
assessora da SECOPA, Ludimila
Midori Kai, deixou claro, durante sua
palestra no Seminário da Copa, que o
governo de Minas também está
investindo na interiorização da Copa.
O secretário de desenvolvimento e
chefe de gabinete, Wesley Luciano
Barros, disse em entrevista que o

evento requer de nós um pensamen-
to estratégico, no que diz respeito à
qualificação profissional e investi-
mento.

Lafaiete está estrategicamente
localizada. A proximidade de Belo
Horizonte e cidades históricas encaixa
a cidade em um forte ponto que deve
ser explorado. Segundo Wesley Bar -
ros, a Prefeitura está avaliando diver-
sos empreendimentos que visam a
esse evento mundial e as heranças
que ele vai deixar como o crescimento
turístico devido a exposição mundial. 

Empreendedor Individual
A ADECOL realiza o cadastramen-

to gratuito além de esclarecer dúvidas
dos interessados desde 2009. 

O Empreendedor Individual é a
aquele que trabalha por conta própria e
que se legaliza como pequeno empre-
sário. 

Uma das vantagens oferecidas
pela lei de 2008 é o registro no Ca -
dastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), o que facilita a abertura de
conta bancária, o pedido de emprésti-
mos e a emissão de notas fiscais, será
também enquadrado no Simples
Nacional e ficará isento de tributos
federais. 

Para isso, é necessário faturar no
máximo até R$ 36.000,00 por ano, não

ter participação em outra empresa
como sócio ou titular, caso queira ou
precise ter um empregado contratado
deve-se pagar o salário mínimo ou o
piso da categoria, lembrando que é
possível contratar apenas uma pessoa.

A Adecol tem o orgulho de já ter
ajudado diversos empreendedores de
sucesso. 

Deivyson é chaveiro há muito
tempo, mas só em 2009 conseguiu se
regularizar. Através de um jornal, de
alcance nacional, ele ficou sabendo
como poderia se tornar um em -
preendedor individual, mas apenas em
2009 após descobrir o apoio oferecido
pela agência conseguiu se formalizar.

Já Alisson, dono de uma empresa

no ramo de persianas, aprendeu o ofi-
cio quando trabalhava em uma fabrica
desse segmento, escolheu a área por-
que considera até hoje o que fez de
melhor, descobriu como se formalizar
por um amigo. Hoje Alisson trabalha
menos do que quando iniciou o negó-
cio, mas tem rendimento maior para ele,
“o bom do empreendimento é poder criar
o volume que for preciso e trabalhar o
tanto que for necessário”, hoje ele tem
mais campo de serviço.

Para aqueles que desejam mais
informações podem entrar em contato
com a Adecol pelo número: 37863-
3046, ou em nossa sede Rua José
Carneiro, nº 73 próximo ao Po lies -
portivo.

Programa Bares
e Restaurantes

Voltado para os empresários do
ramo de Bares, Restaurantes e Buffet’s,
o programa oferece capacitações con-
tinuadas por meio de treinamentos e
consultorias.

Lafaiete é uma referência nos ser-
viços de alimentação de nossa re gião;
o programa busca também auxiliar na
organização dessas prestadoras de
serviço a fim de atenderem melhor as
grandes empresas e o público em
geral, além de treinamentos em Mar -
keting,mercado,gestão,finanças, RH e
boas práticas na manipulação de ali-
mentos.

Os empresários interessados de -
vem entrar em contato com o técnico
do SEBRAE, Renato Lana, no endere-
ço: AV.Pref Mário Rodrigues Pereira nº
23 no centro  ou pelos telefones (31)
3721-4343.

ADÉLIA SORAYA

Chuva invade o 
prédio da Adecol

As chuvas que assolaram Lafaiete
no início do ano e causaram perdas a
inúmeras famílias e comerciantes atin-
giram o prédio da Adecol. A água junto
com o barro carregado das encostas e o
lixo da região invadiram o prédio que
abriga a Agência para o Desenvol -
vimento de Conselheiro Lafaiete e a
Associação dos Municípios, a Amalpa.

Todo o material armazenado nas salas
da Adecol foi submerso: computa-
dores, documentos, geladeira, fogão,
mesas e cadeiras, pouca coisa poderá
ser reutilizada e o pouco que foi salvo
precisa de manutenção. A equipe A -
decol está trabalhando  na recuperação
e conta mais uma vez como apoio dos
parceiros e amigos.

Inglês, a língua 
dos negócios

O inglês é o idioma da globaliza-
ção. Hoje o mercado exige o conheci-
mento da língua, pois para acompa-
nhar os avanços, principalmente tec-
nológicos, ele se tornou essencial. Não
basta mais conhecer algumas ex -
pressões, ou termos, a fluência é inega-
velmente um ponto crucial no momen-
to da contração. Em grandes empresas,
o cargo de trainee só é ocupado por
candidatos que dominam o idioma
americano.

Falada em todo mundo, sua im -
portância não se atem apenas ao
mundo dos negócios. A universaliza-
ção do inglês demonstra sua eficiência
na comunicação e interação de diver-
sos setores e diversas nações, como
turismo, tradução de textos e livros,

softwares. Além de fazer parte do
nosso dia a dia através de músicas,
filmes, internet, revistas.

As escolas especializadas na
área, e seus métodos mudam a to -
do o momento, o interessante é
pro curar uma que adéque ao seu
perfil.

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

A palestra ministrada pelos representantes da SECOPA aconteceu no
auditório da escola estadual Narciso de Queirós


