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Adecol celebra 15 anos
A
DIVULGAÇÃO

Agência para o Desenvolvimento de Conselheiro Lafaiete (Adecol) comemorou
seus 15 anos de existência e recebeu
parceiros em sua sede, no bairro Carijós (região sudoeste), para a comemoração. O coordenador de parceiros da agência, Giuliano de Souza
Bartolomeu, destacou a importância
da data: “Nós enfrentamos várias
dificuldades ao longo desses anos,
mas conseguimos capacitar muitas
pessoas. Temos, por exemplo, o atendimento aos empreendedores individuais. Também temos o ‘Minas
Fácil’, que atende a vários contadores, na regularização de empresas”,
enumerou.
A coordenadora administrativa
Sabrina Ferreira lembrou os prejuízos
causados pelas chuvas, no início do
ano: “Conseguimos superar o
momento difícil, com o apoio de nossos parceiros. Compramos 35 cadeiras universitárias; tivemos doações
de computadores, por parte de um

microempresa, por exemplo, recebe
as orientações necessárias, como
explicações sobre boletos, relatórios
mensais, guiase emissão de NF.
Lembro que, se o microempresário é
procurado por pessoas jurídicas e
não está regularizado, perde a oportunidade de um grande negócio”,
alertou. A Adecol fica na rua José
Carneiro, 73, bairro Carijós, atendendo das 8h às 17h. O telefone é o
3763-3046.

Saiba quem são os
parceiros da Adecol
Membros da Adecol comemoraram os 15 anos com parceiros da cidade

funcionário da Vale Manganês e da
empresa Compuway. Aos poucos,
estamos nos reestruturando. Tivemos
projetos como o primeiro Fórum
Regional de Turismo, em maio, e a
‘Quarta Gerencial’, que é um projeto
em parceria com o Sebrae, trazendo
palestras e seminários gratuitos para

os empresários. Sem falar no ‘Café
Empresarial’, uma rodada de negócios com empresários de Lafaiete,
para discutir melhorias para Lafaiete
e região”, apontou.
Sabrina lembrou que as empresas devem estreitar os contatos com
a Adecol: “Quem deseja abrir uma

Asteseg; Barão Guindastes; Cadermec; Caixa Econômica Federal;
CDL; Compuway; Granha Ligas; Injeturbos; Jornal CORREIO da Cidade; Gerdau; Premocon; Rádio Carijós; Higilaf; Nova Gazeta; Sobrado
e Cia Ltda.; Tetraminas; Lusitana;
Sebrae; Presidente; Via Real; Prefeitura Municipal; Sindcomércio,
Vale; Viação Sandra e Villa Real.

Indústria de parafusos
tem projetos em Lafaiete
Lafaiete vive a expectativa da instalação,
no município, de unidade da Industrial Rex
Ltda, de Santa Catarina. Em maio, representantes da empresa estiveram na cidade e
foram recebidos pelo prefeito José Milton e o
secretário de Desenvolvimento Econômico e
Chefe de Gabinete, Wesley Luciano. A Rex
pretende instalar uma filial em Lafaiete, para
produção e distribuição de seus produtos,

gerando cerca de 700 empregos diretos.
A empresa faz parte do segmento metal
mecânico, cuja principal atividade é a fabricação de elementos de fixação, como parafusos,
hastes, barras roscadas, porcas, arruelas, fixadores de trilho e outros. Atualmente, a Rex
conta com um parque fabril de 60 mil m² de
área construída e 600 colaboradores. Fundada
em 10 de junho de 1958, iniciou suas ativida-

des como prestadora de serviços mecânicos e
fabricação artesanal de peças para caminhões,
máquinas e equipamentos. Ciente da evolução e desenvolvimento do setor metal-mecânico, a Industrial Rex partiu definitivamente
para a fabricação de parafusos, a partir da
década de 1970. Agora tem a possibilidade de
se instalar em Lafaiete, trazendo, para nossa
cidade e região, mais emprego e renda.
REPRODUÇÃO

Formalize - se
O trabalhador informal
não tem nenhum tipo de registro e, por isso, fica sem acesso a diversos benefícios,
como a previdência social,
crédito mais barato, possibilidade de vender para o governo, entre tantos outros. A formalização ficou mais barata e
mais ágil, através da Lei da
Microempresa, mas é necessário trabalhar nas áreas de
comércio, indústria ou serviços, e faturar até R$ 60 mil

por ano. São cerca de 500 ocupações que podem encaixar-se no âmbito de “Empreendedor Individual”, dentre
elas o ambulante, a vendedora de cosméticos, o cabeleireiro, a manicure, o esteticista, a
costureira, o artesão, o fabricante de bijuterias, o borracheiro, o sapateiro, o mecânico e outros empreendedores,
que montam o seu próprio negócio e faturam até R$ 60 mil
por ano.

Megashopping
quer se instalar
em Lafaiete
Um antigo anseio de toda a
população de Lafaiete e região
pode se tornar realidade em 2013:
A instalação, na cidade, de um
megashopping. O empreendimento deverá ser construído às margens da BR 040, perto do trevo do
bairro Paulo VI (zona sul). O terreno já foi escolhido, tem 290 mil m²
e pertence ao Município de
Lafaiete. No local, atualmente, está
acampado um grupo de ciganos.
O grupo de investidores conta
com o “Grupo Bretas”, de Juiz de
Fora, e “Epa”, de Belo Horizonte.
Essas empresas já têm shoppings
em várias partes do país. Já existe,
inclusive, maquete do novo espaço
e previsão para a inauguração:
dezembro de 2013.
O prédio terá 46 mil m² de área
coberta e estacionamento para 2
mil veículos. A expectativa é de
geração de 1.100 empregos diretos,
além de um Call Center (centro de
atendimento através de rede telefônica), que será inaugurado tão logo
o shopping seja aberto. Com isso,
em cinco anos, o Call Center poderá oferecer mais 3 mil postos de
trabalho.
O empreendimento está orçado
em R$ 60 milhões e o início das
obras depende de aprovação do
projeto na Câmara Municipal,
determinando a permuta do terreno. A Prefeitura Municipal de
Conselheiro Lafaiete (PMCL) deve
encaminhar a proposta, com permuta da área para o shopping,
tendo, como contrapartida, uma
área de 600 mil metros quadrados,
que fica em frente à lanchonete
Vaquinha da Nevada. Nessa área, a
PMCL pretende instalar a Indústria
Rex, de Santa Catarina. O projeto
do shopping foi apresentado em
reunião, no dia 27 de junho. Na
ocasião, estiveram presentes o prefeito José Milton (PSDB) e o deputado Glaycon Franco (PRTB),
representantes da Rex e dos grupos
que pretendem construir o shopping na cidade.

yellow

2

cyan

black

magenta

Conselheiro Lafaiete, agosto de 2012
REPRODUÇÃO

Empretec: para você conquistar
o mundo dos negócios
O Empretec é um treinamento completo
desenvolvido pela Organização das Nações
Unidas (ONU), que tem por objetivo estimular e desenvolver as características individuais do empreendedor, propiciando competitividade e permanência no mercado. "Este
curso mudou minha maneira de pensar e agir.
Consegui entender que o principal responsável pelos erros na condução dos negócios era
eu mesmo," afirmou o empresário Petterson
de Oliveira Gomes. Após efetuar a inscrição,

Adecol já tem sua página no Facebook; participe

Facebook: oportunidade
para negócios
cada vez mais comum a presença de
empresas no mundo das redes sociais.
Entre essas redes, a mais conhecida é o
Facebook. O site, criado pelo jovem americano
Mark Zuckerberg e por seus colegas de quarto
da faculdade, nasceu como uma ferramenta
restrita aos estudantes da Universidade de
Harvard. Entretanto, em pouco tempo, alcançou outras universidades e tornou-se popular

É

no mundo todo.
Através da interação, o usuário do Facebook
mantém contato com aqueles que acessam sua
página. Além disso, pode divulgar textos, imagens e vídeos, que são acessados no mundo inteiro. A Adecol já está conectada à rede. Adicione a
agência em seu grupo de amigos e fique sabendo
de nossas novidades. Em breve, a Adecol contará também com novo site, cheio de novidades.

mediante o preenchimento de uma ficha, o
candidato participa de uma entrevista individual, de 1 hora, conduzida por selecionadores
especializados, na qual é traçado o seu perfil
empreendedor. A entrevista deve ser previamente agendada pela Adecol da região. Em
seguida, acontece o treinamento intensivo,
com duração de seis dias consecutivos e carga
horária de 60 horas. Mais informações podem
ser obtidas junto à Adecol, através do telefone
3763-3046.

Características do comportamento empreendedor:
Busca de oportunidades e iniciativa
Persistência
Correr riscos calculados
Exigência de qualidade e eficiência
Comprometimento
Busca de informações
Estabelecimento de metas
Planejamento e monitoramento sistemáticos
Persuasão e rede de contatos
Independência e autoconfiança
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Alerta: falta de certificação digital gera multas
Caixa Econômica Federal (CEF)
manteve o prazo para a obrigatoriedade do certificado digital, para
empresas a partir de 11 empregados. Os
empresários que ainda não adequaram suas
empresas devem procurar imediatamente o
escritório contábil, para resolver a situação.
No caso da Certificação Digital, a CDL-CL
disponibiliza o serviço, com um dos melhores preços do mercado. Vale ressaltar que a
multa, para quem não estiver regularizado,
no caso do Sped Contabil, é de R$ 5 mil.
Este valor é de aproximadamente R$ 167
por dia. Entretanto, o empresário pode
pagar um valor menor no Certificado

A

Digital. Seu objetivo é beneficiar não só os
profissionais contábeis, mas, principalmente, dar maior segurança e transparência no
controle das empresas.

Saiba mais
A circular nº 582, de 27 de junho de 2012,
expedida pela Caixa Econômica Federal,
prorrogou o prazo da obrigatoriedade do
uso do Certificado Digital no padrão ICP
Brasil, para o canal eletrônico de relacionamento ‘Conectividade Social’. A medida
vale para empresas com ate 10 empregados,
estendendo o prazo até 30 de junho de 2013.

A medida é facultativa ao microempreendedor individual e estabelecimento optante
pelo Simples Nacional. O uso do Certificado
Digital é meio mais adequado, seguro e eficaz para as operações de conectividade
social. Importante salientar que o prazo não
foi prorrogado para empresas com mais de
10 empregados.
Os dados oficiais das empresas e pessoas
físicas são validados digitalmente (e-CPF, eCNPJ e NF-e), ou seja, para a efetivação segura
de negócios, por meio da web, é preciso uma
Autoridade de Registro de Confiança. A CDLCL é a unidade credenciada da SERASA, em
Conselheiro Lafaiete e Região.

Participe da
Quarta Gerencial
A Quarta Gerencial é um momento para discutir, levar informações e orientar os empresários
e empreendedores, sobre temas pertinentes a
gestão, cenários econômicos, tendências, varejo do
futuro, liderança e planejamento empresarial. O
público-alvo é composto por microempreende-

dores individuais, micro e pequenos empresários
dos setores de indústria, comércio e serviço, de
Conselheiro Lafaiete e regiões do Alto Paraopeba e
Campo das Vertentes. Para se inscrever, basta
apresentar 1kg de alimento não perecível, exceto
sal e fubá.

A adequação é imprescindível para continuar utilizando o canal eletrônico
‘Conectividade Social’, obrigatório para
recolher o FGTS e também para o envio da
Guia de informações (GFIP) e dados à
Previdência Social. O certificado eletrônico,
ou seja, a assinatura digital de pessoas jurídicas e pessoas físicas, pode ser usado em
várias transações de contratos eletrônicos e
operações via internet.
Para mais informações, entre em contato
com a CDL-CL pelo telefone (31) 3769- 6900
ou por email: certificadolafaiete@gmail.com. A
CDL-CL fica na rua Dias de Souza, 255,
Centro de Lafaiete.

A c om p a n h e a p r og r a m a ç ã o :
1. 19/09/2012 – Inovação e Sustentabilidade para MPE’s (Frederico Porto);
2. 17/10/2012 – Gestão de Negócios
(Denis Donato);
3. 21/11/2010 – Tema ainda em aberto.
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Parceria Adecol / Sebrae

Workshop Sebrae de Sustentabilidade 2012

Adecol promove seminário
Pauta contou com palestras sobre sustentabilidade
e Política Nacional de Resíduos Sólidos

Evento reuniu empresários, que debateram
sobre a importância da sustentabilidade

O evento contou com mais de 30 pessoas e, entre elas, parceiros da Adecol,
representantes de associações, vereadores e empresários. Promovido pela agência, o seminário teve palestra ministrada
pelo japonês Takashi Yamauchi, no dia 30
de maio. O tema foi: A importância do

Terceiro Setor no processo de Desenvolvimento Econômico e Social em uma Comunidade .
Takashi já atuou em 20 estados do
nosso país, com elaboração de programas, assistência, assessoria e atuação na
montagem de entidades do 3º setor.

Nossos Parceiros:
AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Diretoria Executiva:
Coordenador:
Giuliano de Souza Bartolomeu
(Cadermec Papelaria)
Coordenador Adjunto:
Wagner Augusto Carneiro Moreira
(Barão Guindastes)
Diretor Financeiro:
Robson Augusto Carneiro
(Asteseg)

Empresários acompanharam, atentos,
as palestras, promovidas durante o evento

Jornalista Inácia Soares mediou o
painel sobre práticas sustentáveis

Agência para o Desenvolvimento de Conselheiro
Lafaiete (Adecol) em parceria com o Sebrae realizou, no dia 2 de agosto, quinta-feira, no Sindicato
Rural, o Workshop Sebrae de Sustentabilidade 2012. O
evento reuniu empresários, que debateram sobre a
importância da sustentabilidade e os atuais desafios para

o setor.
A programação contou com palestras sobre sustentabilidade e Política Nacional de Resíduos Sólidos, além de painel,
mediado pela jornalista Inácia Soares, com a presença de
empresas participantes do prêmio Sebrae-MG de práticas sustentáveis.

A

Conselho Fiscal:
Marcelo Mapa
(Compuway)
Agostinho de Rezende Campos
(Rádio Carijós)
Milton Soares
(Viação Presidente)

ASTESEG
Barão Guindastes
Cadermec
Caixa Econômica Federal
CDL
Compuway
Correio da Cidade
Gerdau
Granha Ligas
Injeturbos
Premocon
Rádio Carijós
Higilaf
Nova Gazeta
Sobrado & Cia LTDA
Tetraminas
Lusitana
SEBRAE
Presidente
Via Real
Prefeitura Municipal
SINDCOMÉRCIO
Vale
Viação Sandra
Villa Real
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