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 Aguanil - Campo Belo - Cana Verde - Candeias - Cristais - Santana do Jacaré.

03 e 04/12 (Quinta e Sexta-feira)               Até às 19h00
05/12 (Sábado)                                           Até às 15h00
07, 08 e 09/12 (Segunda  a quarta-feira)    Até às 19h00
10 e 11/12 (Quinta e Sexta-feira)               Até às 20h00
12/12 (Sábado)                                           Até às 16h00
14 a 18/12 (Segunda a Sexta-feira)            Até às 20h00)
19/12 (Sábado)                                           Até às 18h30
20/12 (Domingo)                                       09h00 às 17h00
21,22 e 23/12 (Segunda a Quarta-feira)     Até às 20h30
24/12 (Quinta-feira)                                   Até às 21h30

``Um Sonho de Natal`` 
está  movimentando o Comércio de 

Campo Belo
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Período analisado: 

A Federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Estado de Minas Gerais 
(Federaminas) e suas federadas, presentes no 
XVIII Congresso das Associações 
Comerciais e Empresariais de Minas Gerais, 
realizado na cidade de Poços de Caldas entre 
os dias 29 de outubro e 1º de novembro, 
mostraram-se avessas à pretensão do 
governo de se valer de parte da receita 
advinda do Sistema “S” para cobrir déficits 
governamentais. A pretensão do governo é 
extremamente prejudicial à sociedade 
brasileira como um todo. O Sistema “S” - 
integrado pelo SENAR, SENAC, SESC, 
SESCOOP, SENAI, SESI, SEST, SENAT e 
SEBRAE - é forte aliado do empresário na 
qualificação de trabalhadores e aperfeiçoa-

* Casa Lêdo
* Mil Koizas
* Lajes CBL
* Servidros

* Petrofiltros Ltda 

SCPC                                                                     2.698
Certocred PF                                                              28
SCPC Integrada                                                       716
SCPC Completo                                                        74
SCPC Cheque                                                          430
Relatório Simplificado                                             101
Empresarial Completo                                               02
Consulte PJ                                                                06
Pessoal Gold                                                              05
SCPC Net PF                                                             41
SCPC Net PJ                                                           120
SCPC Score PF                                                         12
SCPC Score PJ                                                          05
Adicional Score de 06 meses                                    18
Inclusão                                                                   693
Exclusão                                                                  353

mento profissional.  O SEBRAE apoia e 
investe na capacitação e no fortalecimento 
das micro e pequenas empresas, segmento 
representativo da maioria dos associados das 
Associações Comerciais e Empresariais 
mineiras e grande gerador de oportunidades 
de emprego no País. Assim sendo, 
solicitamos apoio nessa empreitada das 
demais entidades e dos segmentos 
empresariais para a rejeição da proposta 
gove rnamen ta l ,  s ens ib i l i z ando  os  
parlamentares a não aprovarem qualquer 
iniciativa de lei que vise dar à parte da receita 
do Sistema “S” destinação distinta. Em 4 de 
novembro de 2015. Emílio César Parolini - 
Presidente da Federaminas”.

Fonte: www.federaminas.com.br
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O empresário Eugênio Pinto Massote diretor-
presidente da Empresa Rações Planalto foi 
homenageado em Poços de Caldas no dia 31/10 no 
Evento Mérito Empresarial realizado pela 
Federaminas anualmente. O empresário foi 
indicado pela Associação Comercial e 
Empresarial de Campo Belo “o empresário do 
ano”. Mais de mil pessoas prestigiaram o Mérito 
Empresarial 2015, que a Federaminas realizou em 
Poços de Caldas para homenagear os empresários 
indicados pelas associações comerciais, e figuras 
de destaque nas áreas de ação associativista, 
empresa privada e tributarismo. A solenidade foi 
prestigiada por mil pessoas, entre autoridades, 
líderes empresariais, homenageados e seus 
familiares e convidados. O presidente da 
Federaminas, Emílio Parolini, realçou os 
distinguidos como merecedores da homenagem, 
na condição de “batalhadores ao produzir 
empregos e criar riquezas em suas regiões, 
oferecendo, assim, a sua parcela de contribuição 
ao desenvolvimento econômico e social do 
Brasil”. Para o presidente da Associação 
Comercial de Poços de Caldas (Acia) – entidade 
anfitriã -, Márcio Roberto de Oliveira, “o evento 
foi grandioso e mostrou a força do associativismo, 
o arrojo e a coragem do presidente Emílio 
Parolini”. Ele defendeu a contribuição dos 
empresários para a realização das reformas 
estruturais no País e a construção de ambiente 
melhor para os negócios, destacou a importância 
da proposta da Federaminas para a simplificação 
da legislação tributária e, também, da campanha 
de Natal da entidade para estimular as vendas de 
fim de ano. O dirigente da Acia também 
homenageou a Federação pelo sucesso do 
congresso. O deputado Bosco, membro da Frente 
Parlamentar em Defesa do Comércio e Negócios 
da Assembléia Legislativa do Estado, realçou o 
evento como momento importante para Minas, por 
demonstrar a grandeza do seu setor empresarial. 
Ele também mostrou convicção de que a força do 
meio produtivo e de toda a sociedade há de 
contribuir  para  superar a crise  econômica e

política que o País vive.O gerente da Regional Sul 
do  Sebrae-MG,  Ju l iano  Cornél io  fo i  
homenageado com o título “Destaque de Honra – 
Ação Associativista”; o diretor da Matur 
Organização Contábil,  Mário César de 
Magalhães Matheus; e a Associação Comercial de 
Araxá, por participar do XVIII Congresso das 
ACEs com a maior delegação. O “Destaque de 
Honra – Tributarismo” coube ao presidente do 
Instituto Reformar de Estudos Políticos e 
Tributários, Germano Rigotto, que, por motivos 
pessoais, foi distinguido na sessão de abertura do 
congresso. Em nome dos homenageados, Juliano 
Cornélio destacou a homenagem como 
motivadora para enfrentamento e superação de 
desafios. O gerente do Sebrae elogiou o clima do 
XVIII Congresso das ACEs, por ter tratado de 
oportunidades, parceria, cooperação, e não de 
crise. “Conheço este novo modelo de trabalho da 
Federaminas, que busca identificar as 
necessidades das ACEs e dos empresários”, 
acrescentou. Cornélio enfatizou a importância do 
associativismo e chamou atenção para a era da 
inovação e da efemeridade que, segundo ele, 
exige que se repense o modo de fazer negócios.
O empresário homenageado Eugênio tem 57 anos, 
é filho de Clóvis Silveira Massote e Laurides 
Coelho Pinto Massote, casado e tem três filhos, 
Luciano, Andreia e Matheus. Natural de Campo 
Belo, começou a trabalhar ainda com 17 anos, no 
antigo Banco Nacional, quando exerceu o cargo 
de escriturário, em uma agência da capital 
mineira. Ao completar 19 anos, retornou para 
Campo Belo onde, atendendo ao seu espírito nato 
de empreendedor, fundou a Empresa Duas 
Fazendas que, além de funcionar enquanto 
empacotadora de alimentos, produzia fubá e 
farinha de milho.  Apesar do sucesso desta 
empresa na época, atendendo a uma nova 
demanda da região, o empresário fundou, 
juntamente a um amigo, a empresa Rações 
Planalto de Campo Belo Ltda, da qual é o diretor-
presidente, desde então.  A Rações Planalto 
nasceu em 1985, espelhando os sonhos de um 

futuro promissor, com a produção de rações para 
bovinos, suínos e aves. Em 2003, com o know-how 
adquirido em quase 20 anos de existência, a 
empresa investiu no ramo de pet food, atingindo o 
segmento Econômico e Standart, com as marcas 
Bóris e Papa Tudo. No ano de 2010, devido ao 
grande sucesso e crescimento da linha pet food, a 
Rações Planalto deixou de produzir seu segmento 
de insumos, tornando-se totalmente especializada 
na produção e comercialização de produtos da 
linha pet food, consagrando-se no mercado. Sendo 
uma empresa familiar, Eugênio conta com o 
auxílio de sua esposa, Diana Gibram Massote, 
como diretora administrativa, e de seu filho 
Luciano Gibram Massote, como diretor 
comercial, na condução dos negócios. 
No início de 2014, para atender a nova e crescente 
demanda, a empresa ampliou seu parque industrial 
e trabalha, atualmente, com cerca de 50 
colaboradores diretos e 150 indiretos, fazendo uso 
dos mais modernos equipamentos para a produção 
de alimentos para animais de estimação, que 
contam com a mais alta tecnologia e qualidade. 
Atualmente, a Rações Planalto trabalha com as 
seguintes marcas: Papa Tudo, Bóris Carne Adulto, 
Bóris Sabores Adulto, Bóris Junior, Bóris Cat 
Mix, Bóris Cat Carne, Bóris raças pequenas e 
Dimba, lançando ainda em 2015 a ração de peixes 
Power Fish.  Encontrando-se em plena expansão, 
se modernizando para atingir, em breve, também o 
seguimento Premium e Super Premium, com o 
lançamento de mais marcas, a empresa atua, hoje, 
nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Bahia. Considerando a relevante 
importância deste empresário para a comunidade 
campobelense e levando em consideração sua 
ded icação ,  humi ldade ,  p ione i r i smo e  
empreendedorismo é que a Associação Comercial 
e Empresarial de Campo Belo o elegeu, neste ano 
de 2015, um ano de grandes mudanças sociais e 
econômicas, como o EMPRESÁRIO DO ANO.

A família ACE deseja muito sucesso aos 
dirigentes e equipe da empresa Rações 

Planalto!!!

O Empresário Eugênio Pinto Massote (diretor-presidente da 
Rações Planalto) é homenageado em Poços de Caldas

À esquerda a executiva da ACE Thaís Alves Ferreira, José Geraldo, Eugênio e o diretor da 
ACE Tarlei de Castro 

À esquerda o presidente da Federaminas Emílio Parollini, Eugênio Pinto 
Massote(empresário homenageado) e o presidente da ACE José Geraldo Fernandes 
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A Associação Comercial e Empresarial de 
Campo Belo realizou na noite do dia 05/11 no 
Campo Belo Country Club o 1º Seminário de 
Inovação, na qual, contou com as Palestra: 
“Motivação a partir da excelência, inovação e 
atitude” com o palestrante William Caldas e 
com a Palestra Show Stand-up Empresarial: 
“Crise Atitude vencedoras como diferencial” 
com o palestrante Gustavo Becker.
O evento foi aberto pelo presidente da ACE, 
José Geraldo Fernandes que destacou: 
“Através de nossas parcerias conseguimos 
trazer informações e serviços relevantes aos 
nossos associados, na qual, manifestamos 
nossos sinceros agradecimentos ao Sebrae 
Minas grande parceiro da Associação 
Comercial em diversos eventos realizados we 
que ainda estão por vir. Também registramos 
nossos agradecimentos ao Sicoob Credibelo,

Master Pizza, Taça de Cristal, Sinformas e 
Minas Gráfica parceiros da Associação 
Comercial neste evento” disse José Geraldo.
Logo após, o empresário Edson Teixeira 
Borges realizou um breve discurso sobre o seu 
case de sucesso da sua empresa Master Pizza 
em parceria com o Sebrae/MG através do 
Programa Sebraetec.
William Caldas foi anunciado e realizou a 
Palestra: “Motivação a partir da excelência, 
inovação e atitude” e logo após foi realizado o 
Stand-up empresarial: “Crise Atitude 
vencedoras como diferencial com o 
palestrante Gustavo Becker, que com cenas de 
teatro e muito humor mostrou cenas reais do 
cotidiano das empresas.
Durante o evento, a ACE destacou a 
Campanha de Simplificação Tributária que a 
entidade  está  apoiando  de  realização da 

Federaminas, na qual, foram recolhidas 
assinaturas em um abaixo assinado de todos 
os participantes no evento.
Também estava exposta no hall de entrada, 
um dos prêmios da Campanha: “Um Sonho de 
Natal” a camionete Pick-up Amarok. Serão 
sorteados 03 pick-up Amarok e uma casa no 
valor de R$ 250.000,00(a nível estadual), 
além de R$ 10.000,00 em prêmios locais.
Após o evento, os participantes foram 
convidados para um momento de degustação, 
onde foram servidos as mini-pizzas de 
cortesia da Empresa Master Pizza e o 
Refrigerante também uma cortesia da 
Empresa Taça de Cristal.

A ACE registra seus sinceros 
agradecimentos a todos os apoiadores do 

evento!!!
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A Associação Comercial e Empresarial de Campo Belo representada 
pelas seguintes pessoas, pelo presidente José Geraldo Fernandes, 
diretor Tarlei de Castro e pela executiva Thaís Alves Ferreira 
participaram do XVIII-Congresso das ACEs mineiras realizado pela 
Federaminas nos dias 29/10 a 01/11 no Palace Hotel em Poços de 
Caldas Foram 3 dias de muito aprendizado, diversão e surpresas. .
Encantamento. Esta é a palavra mais adequada para traduzir o 
sentimento dominante em quantos participaram do XVIII Congresso 
das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais, que a 
Federaminas realizou de 29 de outubro a 1º de novembro em Poços de 
Caldas, no Sul do Estado. Sob o tema geral “A hora é agora!”, o evento 
que reuniu cerca de 600 empresários aliou experientes palestrantes a 
apresentações artísticas que alcançaram grande sucesso, inclusive 
Marcos Casuo que, com sua Trupe Universo, deu um toque de nível 
internacional ao congresso. Com a liderança do presidente Emílio 
Parolini, o congresso da Federaminas recebeu os maiores elogios das

À esquerda o diretor da ACE Tarlei de Castro, Thaís Alves Ferreira (executiva) e 
o presidente José Geraldo Fernandes 

delegações empresariais de quase 90 municípios mineiros pelos 
resultados atingidos. Para alcançar esse grau de satisfação dos 
participantes, a entidade utilizou infraestrutura até então inédita em 
seus congressos – equipe de 240 profissionais e 44 toneladas de 
equipamentos. Trabalhos – Os trabalhos no primeiro dia contaram com 
apresentação do painel Descubra Poços de Caldas pela associação 
comercial anfitriã (Acia), seguida de palestra do consultor de empresas 
Daniel Godri e, depois, de desfile de lingerie da indústria de confecção 
do município de Juruaia. Na abertura oficial do congresso, à noite, ao 
receber homenagem da Federaminas como “Destaque de Honra – 
Tributarismo”, o ex-governador gaúcho Germano Rigotto falou sobre 
reforma da legislação tributária do País. Na sessão solene, foram 
premiadas as associaçõeds comerciais (ACEs) que se destacam nos 
programas Empreender e Pace (Posto Avançado de Conciliação 
Extraprocessual). A programação terminou com “stand up comedy” do 
artista Thiago Carmona. No segundo dia, um dos destaques foi o debate 
de projetos bem-sucedidos implementados por ACEs em decorrência 
dos encontros regionais que a Federaminas promoveu em municípios-
polo do Estado, em substituição ao antigo modelo do encontro de 
presidentes e executivos. Show do Grupo Trampulim, denominado 
“Pratubatê”, abriu os trabalhos, sendo seguido por palestra do 
consultor Alfredo Rocha sobre “Liderança para um novo tempo”. 
Apresentação de cases do Programa Empreender e outros e assembleia 
geral concluíram os trabalhos do dia. Em programação paralela, 
aconteceram a Estação Empreender, com treinamento ministrado pelo 
especialista Geovane Porto; a Estação Gourmet, com gastrocoaching 
conduzido pelo chef Felipe Leroy; a Estação Mulheres, com o 3º 
Encontro da CEME (Câmara Estadual da Mulher Empreendedora); e a 
Estação Dupla de Sucesso, com almoço-palestra de casal 
empreendedor. A festa “Túnel do Tempo”, com a banda de Paulinho 
Veronezi, encerrou a noite. A palestra “O cooperativismo e o 
associativismo como agentes de desenvolvimento local”, do presidente 
do Sicoob de São Roque de Minas, João Carlos Leite, apresentação de 
balanço da campanha “Um Sonho de Natal”, criada pela Federaminas e 
desenvolvida pelas ACEs, e palestra do artista Marcos Casuo, que 
exibiu a sua Trupe Universo, aconteceram no último dia do evento. 

A ACE Campo Belo parabeniza a família Federaminas pelo 
sucesso do evento!!!

JORNAL DA ACE
ANUNCIE AQUI!

Tel.: (35) 3831-2674

Consulte-nos 
           agora 
        mesmo, 
ou você vai 
esperar a 
concorrência  
fazer?
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Convênio onde os associados podem usufruir de descontos referente a 
prestação de serviços em medicina do trabalho sendo o desconto de 25%. 
Para ter direito ao benefício basta o associado comparecer a ACE e pegar 
uma guia de convênio, na qual, deverá ser apresentada na Clínica médica 

para ter direito ao desconto.
A Clínica fica situada à Rua Major José Galdino nº 216-Centro, tel.: 

(35)3831-2045

Em alguns setores pode ser difícil falar sobre 
utilidade da criatividade. Mas ela precisa 
existir
Os termos "criatividade" e "inovação" são 
frequentemente usados como sinônimos. 
Porém, quão similares - ou diferentes - são 
eles? Conversei com minha colega Teresa 
Amabile, expert em inovação no ambiente de 
trabalho, para a minha série de vídeos 
chamada "Liderança: Uma Master Class". 
Aqui está a visão dela sobre a conexão entre 
esses termos comumente usados e o que eles 
significam para os negócios.

Tudo começa com criatividade

De acordo com Teresa, a criatividade é 
essencialmente responsável por todo o 
progresso humano. É uma força fenomenal. 
Talvez, por isso, alguns pensem na criativida-

de como um mistério. Mas elas não 
deveriam. A pesquisa sobre o assunto, feita 
durante os últimos 50 ou 60 anos, esclarece a 
forma como a criatividade acontece. 
Basicamente, a criatividade é a produção de 
qualquer coisa. Poderia ser uma ideia, um 
produto tangível, uma performance. O que é 
desenvolvido deve também ser diferente do 
que já foi feito antes, em algum aspecto. 
Criatividade no ambiente de trabalho deve, 
além disso, estar direcionada a algum 
objetivo ou significado específico.

Em alguns setores pode ser difícil falar sobre 
utilidade da criatividade. Por exemplo, qual 
o sentido de adequação quando se trata de 
artes visuais? Ali, adequação significa 
expressar algum sentido que o artista 
intencionou transmitir. Nos negócios, 
porém, a criatividade tem que "servir" para 
alguma coisa, funcionar de alguma maneira. 
Precisa contribuir para algum fim de valor 
mensurável.

A conexão incompreendida entre negócios 
e criatividade

A ligação entre criatividade e o sucesso dos 
negócios é muito importante, porém muitas 
vezes negligenciada.  Empresários tendem a

pensar no que fazem como sendo apenas 
muito organizado e estratégico. Claro que 
deve ser assim, mas negócios não têm como 
sobreviver e obter sucesso, especialmente sob 
as condições de competitividade atuais, sem 
inovação.  E inovação depende da 
criatividade.

Criatividade é o primeiro passo de um 
processo que idealmente resultará em 
inovação. Criatividade é buscar ideias novas e 
úteis. Inovação é a implementação bem 
sucedida dessas ideias. Uma conexão 
interessante entre criatividade e inovação: 
você pode ter bastante criatividade em uma 
organização sem que haja muita inovação. 
Isso ocorre quando as pessoas não estão 
motivadas o suficiente, ou sistemas 
adequados para o florescimento da inovação 
não estão no lugar certo. Esses tipos de 
ambien te  de  t r aba lho  ap resen tam 
dificuldades para ouvir ideias criativas, 
desenvolvê-las, permitir seu crescimento e 
descobrir como implementá-las com sucesso. 
Em outras palavras, não se pode ter inovação 
sem um mix saudável de criatividade na 
dianteira, e sistemas sólidos e bem ajustados, 
prontos para nutrir e manter a capacidade de 
invenção.
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A Santa Casa de Campo Belo está mais uma 
vez na mídia. Desta vez com um projeto para 
construção de um Laboratório de Análises 
Clínicas que suprirá uma necessidade do 
hospital que ao longo dos seus 103 anos de 
existência sempre sonhamos em ter nosso 
próprio laboratório. Este serviço é prestado 
atualmente pelo Laboratório UNILAB que o 
faz com zelo, presteza e muita qualidade.
Com o desenvolvimento da Santa Casa, com 
a quantidade e complexidade dos muitos 
exames solicitados, torna-se imprescindível 
pensar em um laboratório interno ao hospital.
Nesse objetivo a Direção da Santa Casa 
elaborou um projeto e o encaminhou a 
Câmara Municipal solicitando auxílio 
financeiro para que no decorrer do próximo 
ano esse sonho possa se tornar realidade. O 
projeto do laboratório consiste em duas fases.

A Primeira é a parte arquitetônica, ou seja, a 
construção propriamente dita, que será no 
primeiro piso abaixo da maternidade e a 
segunda fase do projeto é adquirir os 
equipamentos para iniciar se funcionamento. 
Esse projeto foi orçado em 450 mil reais, 
sendo 250 mil para a
construção e 200 mil para os equipamentos.
Contamos com a ajuda dos nossos 
representantes na Câmara Municipal e 
também do Dr Richard Miranda, nosso 
Prefeito, para conduzir o plano político 
liberando esses recursos para nossa Santa 
Casa.
Como divulgamos em outras edições a Santa 
Casa de Campo Belo tem sempre um projeto 
pronto para os momentos oportunos e 
acreditamos que esta seja uma boa 
oportunidade de darmos mais um passo. Nos

projetos futuros da Santa Casa estão previstas 
as obras de ampliação das enfermarias, 
construção do laboratório de análises 
clínicas, funcionamento da UTI Neonatal, 
nova fachada do hospital, ampliação e 
adequação da maternidade para entrada na 
rede cegonha, equipar e colocar em 
funcionamento mais duas salas
de cirurgias, instalação de um elevador para 
pacientes ,  construção de mais  12 
apartamentos.
Sabemos da crise econômica e política que 
estamos vivenciando, mas é preciso 
continuar com visão de futuro mantendo-se a 
Santa Casa como referência regional na área 
da saúde de nossa região, melhorando e 
ampliando seus serviços.

Anataniel Reis Oliveira 
Diretor Administrativo
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PROCON JUNTO AO FORNECEDOR

Gianni Carla Ferreira Maia e Campos
Coordenadora do Procon
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A qualidade dos nossos produtos é a sua segurança

Rua Dom Pedro II, 170 - Centro - Campo Belo - MG

Tel.: (35) 3832-7021

Conheça as 
vantagens e a 

segurança que um 
sistema de 

monitoramento 24h 
pode lhe oferecer.

Trabalhamos também com: 
Cerca Elétrica, Interfones, 
Alarmes Convencionais, 
Motores para Portão e 

Circuito Fechado de TV - 
CFTV.

FAÇA UM 
ORÇAMENTO E 
VEJA COMO É 

BARATO 
PROTEGER SEU 
PATRIMÔNIO.

Não deixe para amanhã 
o que você  pode  
proteger hoje!!!

FORTE SEGURANÇA - uma 
empresa 100% campo-belense. OS MELHORES PREÇOS 

          DA CIDADE

A Forte instala o alarme monitorado em sua residência / 
comércio a custo zero e você só paga a mensalidade

De acordo com o Código Civil, em seu artigo 1º, “toda pessoa é capaz de direitos e 
deveres na ordem civil”. Assim, não há qualquer restrição de direitos ao analfabeto. 
Mas, será necessário, no caso do analfabeto, que haja representação para os atos da 
vida civil, ou seja, que alguém o “represente”. 
O analfabeto far-se-á representar:
a)Por escritura pública; ou
b)Mediante a aposição de sua impressão digital e assinatura a rogo, em presença de 
duas testemunhas qualificadas, também signatárias do instrumento.
A situação exposta na letra ”b” é a mais indicada: “assinar a rogo” é ter no 
documento onde o analfabeto colocou sua impressão digital, o nome e documento 
de identidade ou CPF de outra pessoa, que assinará em seu próprio nome- a rogo- ou 
seja, conste no contrato que fulano de tal, RG........,CPF..........., está assinando a 
rogo por ordem e autorização do contratante, na presença de duas testemunhas 
(maiores de idade e capazes). Desta forma o documento que contém a impressão 
digital do analfabeto torna-se válido e poderá ser registrado. 
A promissória, só com a digital do consumidor analfabeto, não é suficente.
Veja mais informações sobre Assinatura a Rogo, na seção dicas.
Na “Seção Dicas”, deparamos com os seguintes esclarecimentos acerca da 
assinatura a rogo:
ASSINATURA A ROGO
É a assinatura que alguém apõe em um documento a pedido de quem não sabe ou 
não pode assinar o seu nome.
A pessoa analfabeta, maior e capaz para praticar atos jurídicos, ou a alfabetizada 
que, por motivo transitório, esteja impossibilitado de assinar, poderá praticá-los, 
assinando a rogo outra pessoa (mediante a coleta da impressão digital feita com 
tinta, do polegar direito, avalizada pela pessoa de confiança da pessoa 
impossibilitada de assinar). 
No caso de pessoa não alfabetizada, o documento deve ser lido em voz alta e clara, e 
a ela perguntando se entendeu o teor do instrumento, esclarecendo-lhes as dúvidas, 
se necessário. Seja qual for o caso, deve-se inserir no documento declaração 
elucidativa. 
MODELO 
Fulano de tal(nome, RG ou CPF e nome da mãe), impossibilitado de assinar, por ser 
(portador de moléstia paralisante ou analfabeto, ou, se outro motivo, descrevê-lo), 
assinando a rogo dele (nome de quem vai assinar a rogo, com RG e CPF), ficando 
no final desta a impressão dactiloscópica de seu polegar direito como prova se seu 
consentimento. O comparecimento de outra pessoa assinando a rogo do outorgante 
está prevista no parágrafo 2º do artigo 215 do Código Civil.
                                                        Fonte: Federaminas por Dra. Rizza Virgínia Silvério Porto de Santana

Dívidas vencidas há mais de 
30 dias e o cliente quer pagar 
através do cartão de crédito, 

tal dívida. 
O empresário é obrigado a 
aceitar o cartão de crédito 
para receber essa divida 

vencida? Caso não, qual o 
procedimento a ser feito? 

Caso sim, qual juros poderá 
ser cobrado?

O empresário não está obrigado a receber cartão de crédito para pagamento de 
dívida vencida. Entretanto, dada a dificuldade no recebimento, pode ser uma 
opção para minimizar seu prejuízo, se o devedor não puder ou quiser pagar em 
dinheiro. Quanto aos encargos sobre a dívida vencida podem ser cobrados 
juros de mora, correção monetária e multa de 2% (dois por cento). Esta última 
apenas se tiver sido pactuada anteriormente, caso contrário, juridicamente, 
não poderá ser cobrada. 
Embora haja discussões, de uma forma geral, a doutrina vem admitindo a 
cobrança de juros de 2%(dois por cento) ao mês ou fração se não houver pacto 
anterior.  A correção monetária é sempre admitida por representar uma mera 
atualização da moeda. A correção monetária é medida por um índice 
econômico, como, por exemplo, IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, 
verificado entre o mês de vencimento e o mês de pagamento.                                                                   
Fonte: Federaminas por Dra. Rizza Virgínia Silvério Porto de Santana
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Calendário de Feiras e Exposições 
A Associação Comercial e Empresarial de Campo Belo estará sempre 
divulgando as feiras, rodadas de negócio e exposições, com o intuito, 

de oferecer aos empresários oportunidades de realizar negócios, 
networking e informações relevantes para a classe empresarial.

Surgindo interesse, basta o empresário entrar em contato com a ACE 
Campo Belo que dependendo da demanda será organizada uma 

caravana para participação no evento desejado.

Segue logo abaixo programação para o Mês de Dezembro:

Calendário de Feiras e Exposições 

26ª FNA
26ª 26ª feira Nacional de Artesanato
01/12/2015 até 01/12/2015
Belo Horizonte – MG

FENAIUC
16ª Feira de Moda, Acessórios e Presentes
16/12/2015 até 23/12/2015
Goiânia - GO

Estamos divulgando neste espaço, os novos empreendimentos que 
estão sendo iniciados em nossa cidade, bem como as mudanças e/ ou 

melhorias realizadas nas empresas campo-belenses. A finalidade é 
valorizar as empresas de nosso município e ao mesmo tempo 

agradecer a confiança destas na economia local.

Este espaço é totalmente gratuito.
Se a sua empresa tem alguma novidade para divulgar, mande-nos 
um e-mail através do site: www.acecb-mg.com.br,  e agende uma 

visita de um de nossos colaboradores.
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DICA DO MÊS DEZEMBRO / 2015

Luiz Marins 
ANTHROPOS MOTIVACION & SUCCESS

Sei que vou parecer uma velha avó 
dando conselhos a seus netos. Mas 
é isso mesmo que tenho a 
obrigação de fazer neste final de 
ano,  quando as  empresas  
programam as suas famosas 
confraternizações. Faço isso, 
mesmo correndo o risco de ser 
visto como uma velha rabugenta. 
E faço isso por me preocupar com 
o sucesso de meus leitores, pois 
tenho visto e tido notícias de 
verdadeiros desastres cometidos 
por pessoas desavisadas durante 
as confraternizações de suas 
empresas.
É preciso lembrar que em todos os 
grupos humanos haverá sempre 
pessoas mal intencionadas que se 
aproveitarão dessas oportuni-
dades mais festivas e informais 
para criar situações embaraçosas e 
muitas vezes irreversíveis, pelas 
suas consequências, àquelas que, 
ingenuamente, se deixam levar 
sem perceber a maldade de seus 
supostos amigos ou colegas. Já vi 
relacionamentos desfeitos graças 
às notícias que correram após 
essas festas. Já vi promoções 
perdidas  pelo  comportamento

indesejado em situações como 
essas. A verdade é que é preciso 
tomar muito cuidado com nosso 
comportamento nessas ocasiões 
festivas onde sempre podemos 
exagerar no consumo de bebidas 
alcoólicas e perder a clara noção do 
que estamos fazendo e cairmos na 
armadilha de falar e fazer coisas 
das quais, com certeza, iremos
nos arrepender e muito. Conheço 
alguns casos de pessoas que 
tiveram até mesmo que pedir 
demissão de seus cargos de chefia 
após terem perdido a noção do 
ridículo numa festa de final de ano 
de suas empresas. Assim, mais 
uma vez, comporte-se e não se 
arrependerá. Saiba sair da roda na 
hora certa, despistar um assédio 
inconveniente e mesmo deixar a 
festa quando sentir que seu futuro 
está correndo qualquer risco de ser 
afetado. É melhor ser chamado de 
velho ou velha, careta e antissocial 
do que se arrepender de não ter tido 
a coragem de sair de cena com 
classe. Pense nisso. Sucesso! 
Boas festas!

* KABANNA MODAS
* MD PRESENTES E 

DECORAÇÕES 
* BELÍSSIMA MODAS 

A ACE 
disponibiliza aos 

associados 
consultas e 

negativação na base 
de dados da Serasa 

Experian. 
Para maiores 

informações pelos 
tels. (35)3831-

2674/3832-2503.
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Consulte condições na Concessionária Novo Rumo Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – Proconve. www.chevrolet.com.br – SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022.


