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ACII Assooaçào Comercial 
e budusfcial de Imperatnz Digital 

WEB 

Receita Federal disponibiliza página na 

internet para atendimento virtual 

Desde janeiro está em 
funcionamento dentro da pá- 
gina do fisco na internet da 
Receita Federal uma seção que 
exibe em tempo real todos os 
serviços disponíveis no portal 
do Centro Virtual de Aten- 
dimento ao Contribuinte (e- 
Cac). Uma das novidades é 
que os contribuintes poderão 
optar em fazer as consultas 
por público alvo (pessoa física 
ou empresa) ou pela forma de 
acesso (código ou certificado 
digital). 

O e-Cac é um portai ele- 
trônico onde diversos serviços 
protegidos por sigilo fiscal 
podem ser realizados via inter- 
net pelo próprio contribuinte, 
tais como: verificar eventuais 
pendências na Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Físi- 
ca, obter cópia de declarações, 
retificar pagamentos, parcelar 
débitos, pesquisar a situação 
fiscal e imprimir o compro- 
vante de inscrição no CPF. Sua 
utilização requer Código de 
Acesso ou Certificado Digital, 
no entanto, alguns serviços 
estão disponíveis apenas para 
usuários que estiverem fazen- 
do uso de Certificado Digital. 

Avisos de Cobrança 

A Receita Federal também 
envia para a caixa postal ele- 
trônica de seus contribuintes 
avisos de cobrança relativos a 
débitos declarados em DCTF. 
Estes avisos eqüivalem à "co- 
brança amigável" e o contri- 
buinte terá o prazo de 30 dias 
para regularizar sua situação, 
evitando, com isso, que as dívi- 
das sejam enviadas para inscri- 
ção na Dívida Ativa da União e 
para o Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Se- 
tor Público Federal (Cadin). 

Domicílio Tributário 
Eletrônico (DTE) 

A Receita Federal ain- 
da colocou à disposição dos 
contribuintes a opção pelo 
Domicílio Tributário Eletrô- 
nico (DTE). A adesão ao DTE 
permite que a Caixa Postal no 
e-CAC seja considerada seu 
Domicílio Tributário perante 
a administração tributária fe- 
deral. 

Ao aderir ao DTE, o con- 
tribuinte terá vantagens, sen- 
do que a principal delas é ser 

REPRODUÇÃO 

Serviço permite verificar pendências, entre outras, de declaração de Imposto de Renda 

considerado intimado com re- 
lação às comunicações de atos 
oficiais 15 dias após o registro 
da mensagem na caixa postal. 
Somente após esses 15 dias é 
que se iniciará o prazo para que 
o contribuinte atenda à intima- 
ção recebida. Assim, haverá 15 
dias a mais para preparar im- 
pugnações, recursos etc. 

O contribuinte também 
poderá cadastrar até três nú- 
meros de celulares para recebi- 

mento do aviso de mensagem 
na caixa postal; redução no 
tempo de trâmite dos processos 
administrativos digitais; garan- 
tia quanto ao sigilo fiscal e total 
segurança contra o extravio de 
informações; e acesso, na ín- 
tegra, a todos os processos di- 
gitais existentes em seu nome, 
em tramitação na RFB, na 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e no Conselho Admi- 
nistrativo de Recursos Fiscais. 
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Encontro 
ÁCII Associação Comercial 

e Industrial de Imperatriz 

IMPERATRIZ 

Rodada de negócios reúne fornecedores locais 

FOTOS: THAYS ASSUNÇÃO 

Pelo menos cem empresários participaram da rodada de negócios que apresentou demandas de grandes empresas em Imperatriz (MA) e apontou possíveis fornecedores locais 

Cerca de cem empresários 
participaram do Encontro de 
Fornecedores, no dia 12 de ja- 
neiro, no Centro de Conven- 
ções de Imperatriz. O levanta- 
mento é do superintendente de 
Desenvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas do Mara- 
nhão, José Oscar de Melo Pe- 
reira. "Os empresários tiveram 
a oportunidade de conversar 
com representantes de gran- 
des empresas e conhecer suas 
demandas, o que oportunizou 
novos negócios", declarou. 

O vice-presidente da As- 
sociação Comercial e Indus- 
trial de Imperatriz (ACII), Eu- 
clides Antonio Viera, avaliou 
positivamente o evento. "O 
Encontro de Fornecedores foi 
um verdadeiro sucesso. Conse- 

guimos proporcionar um espa- 
ço de negócios para as grandes 
empresas e os fornecedores da 
região", afirmou. 

O Encontro de Fornece- 
dores foi realizado por meio 
de parcerias da Associação 
Comercial e Industrial de Im- 
peratriz (ACII), Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio (Sedinc), 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão (Fiema), 
Sindicato das Indústrias de 
Cana de Açúcar e Álcool do 
Estado do Maranhão (Sindi- 
canalcool) e as indústrias Agro 
Serra, Maity e Pagrisa. 

Durante o evento a Maity, 
Pagrisa e Agro Serra fizeram 
uma apresentação institucio- 
nal e em seguida apresentaram 

suas principais demandas de 
produtos e prestação de servi- 
ços. "90% da manutenção de 
veículos é contratada fora. Fo- 
ram mais de R$ 5 milhões in- 
vestidos, em 2011, na área au- 
tomotiva. Parte desse recurso 
poderia ser aplicada na região", 
disse o coordenador de com- 
pras da Pagrisa, Kenston Me- 
neses. Outra dificuldade apon- 
tada foi a ausência de emissão 
de nota fiscal por produtores 
rurais. 

"Temos uma necessida- 
de grande em uniformes, EPI, 
manutenção industrial e elétri- 
ca, pneus e na área de alimen- 
tação", informou o gerente de 
finanças da Maity, José Car- 
los Soriano. "As maiores difi- 
culdades são na área agrícola, 

industrial e administrativa", 
acrescentou o coordenador de 
compras da Agro Serra, Ed- 
son Marques. As principais 
demandas apresentadas foram 
na área de insumos agrícolas e 
industriais, combustíveis auto- 
motivos, lubrificantes, mate- 
riais de manutenção e de uso 
e consumo, comunicação, des- 
pesas de viagens, publicação e 
propaganda, aluguéis, leasing e 
arrendamento. 

No final do evento, os 
empresários tiveram a opor- 
tunidade de conversar com os 
representantes das empresas. 
"Não há nada melhor que a 
troca de experiência, conhecer 
novas idéias e novas formas de 
negócio", disse o gestor de pro- 
jetos, Baruke Costa e Sousa. 
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PERFIL IMPERATRIZ 

Novo perfil do consumidor exige u 

postura empresarial diferenciada 

Por Guilherme Maia Rocha* 

A partir de dados publicados 
na obra Perfil Imperatriz, é possível 
visualizar o processo de crescimen- 
to socioeconômico e cultural que 
a cidade vem passando nos últimos 
anos e que resultará em significativas 
mudanças em diversos aspectos de 
sua realidade. 

O município, que na década de 
50 contava pouco mais de cinco mil. 
habitantes e era abastecido por pro- 
dutos vindos de Belém (PA) e Recife 

(PE), na última década se tornou 
pólo universitário e vem recebendo 
diversos empreendimentos públicos 
e privados. 

Se antes os jovens precisavam 
se transferir para grandes centros 
com a finalidade de dar continuida- 
de aos estudos, hoje a cidade recebe 
estudantes de toda a região que in- 
crementam uma inédita expansão 
da indústria da construção civil 
municipal. Além disso, os grandes 
investimentos já instalados ou em 

execução são responsáveis por um fe- 
nômeno migratório de considerável 
contingente de moradores, sobrem- 
do da classe média, que vão mudar o 
perfil da população e do consumidor 
local. 

Associada à migração de habi- 
tantes das classes B e C, a chegada de 
médias e grandes empresas comer- 
ciais e industriais representará maior 
demanda de produtos e serviços, 
mais oportunidades de emprego e 
grande aquecimento dos negócios. 

Enfim, são bastante positivos 
os indicadores econômicos desta 
fase em que o desenvolvimento se 
dirige para o interior do País, espe- 
cialmente para o Norte e Nordeste, 
que têm entre os melhores exemplos 
de crescimento as cidades de porte 
médio. 

De fato, é nas cidades de porte 
médio, como Imperatriz, que se re- 
gistram os mais consistentes dados 
do ciclo de crescimento que acaba al- 
çar o Brasil à posição de sexta maior 
economia mundial, à frente de países 

como a Grã-Bretanha e a Itália. 
Contudo, o incremento das 

atividades comerciais, assim como 
a conseqüente migração popula- 
cional, vai gerar uma acentuada 
transfonnação do perfil do consu- 
midor, que terá nível sociocultural 
elevado e será mais bem esclarecido 
e mais exigente. 

De mais a mais, afora a en- 
trada no mercado de clientes de 
grandes centros do Sul e Sudeste do 
País, a mudança no perfil do consu- 
midor será em boa parte reforçada 
pela melhoria também em curso da 
renda "per capita" dos próprios im- 
peratrizenses. 

Dessa forma, principalmente 
o setor varejista, o mais sensível às 
mudanças na renda e no comporta- 
mento do consumidor, vai precisar 
se adaptar prontamente à nova rea- 
lidade socioeconômica, sob pena de 
se perder a melhor parcela do merca- 
do. 

O novo cliente traz uma for- 
mação cultural, hábitos de consumo 

• município, que 

na década de 50 

contava pouco 

mais de 5 mil 

habitantes e 

era abastecido 

por produtos 

vindos de 

fora, se tornou pólo 

universitário e vem 

recebendo diversos 

empreendimentos 

públicos e privados 

e consciência cidadã diferenciados 
que vão requerer das empresas lo- 
cais uma resposta à altura, tanto em 
ma-téria de preço como, sobretudo, 
de atendimento e qualidade do pro- 
duto. Diante desse cenário, impõe-se 
ao empresariado tocantino o desafio, 
não só do desenvolvimento de no- 
vas campanhas de "marketing", mas 
igualmente de intenso trabalho pela 
conquista da preferência do consu- 
midor e, assim, de bons resultados. 

^Consultor empresarial e diretor 
para assuntos do Agronegócio da A CII 

Prazo de entrega da Rais termina em 9 de março 

Até o dia 9 março, o Mi- 
nistério do Trabalho e Emprego 
recebe das empresas brasileiras a 
Declaração da Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais) relati- 
va ao ano-base 2011. A declaração 
é isenta de tarifas e deve ser feita 
pela internet. 

As declarações deverão ser 
fornecidas mediante utilização 
do programa gerador de arqui- 
vos da Rais, conhecido como 
GDRAIS2010 e do Programa 

Gerador de Declaração Rais 
(GDRAIS2011). Será oferecida 
para todas as declarações a alter- 
nativa de transmiti-las com Certi- 
ficado Digital. 

Segundo o governo, os esta- 
belecimentos ou entidades que 
não tiveram vínculos laborais no 
ano-base poderão declarar a opção 
Rais Negativa, com opção online. 
O Ministério do Trabalho lembra 
que as informações captadas na 
Rais referem-se aos empregados 

celetistas, estatutários, avulsos e 
temporários, entre outros. Os da- 
dos englobam a remuneração, o 
grau de instrução, a ocupação e a 
nacionalidade, entre outros. 

O preenchimento da Rais 
é obrigatório para os estabeleci- 
mentos inscritos no CNPJ com 
ou sem empregados (o estabeleci- 
mento sem empregados ou man- 
teve as atividades paralisadas no 
ano-base é obrigado a entregar a 
Rais Negativa); todos os empre- 

gadores, conforme definidos na 
Consolidação das Leis do Traba- 
lho (CLT). 

Em caso de dúvidas, os em- 
pregadores podem contatar a 
Central de Atendimento da Rais 
pelo telefone 0800-7282326 ou as 
Superintendências Regionais do 
Trabalho e Emprego, Gerências 
ou Agências de sua cidade. Em 
Imperatriz, a Gerência Regional 
do Trabalho fica localizada na Rua 
Gonçalves Dias, 206, Centro. 
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Associação Comercial 

de Imperatriz celebra 

52 anos de fundação 

No dia Io de fevereiro, a As- 
sociação Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACII) comemorou 52 
anos de existência. Desde a funda- 
ção, em Io de fevereiro de 1960, por 
um grupo de comerciantes e indus- 
triais liderado pelo prefeito em exer- 
cício Raimundo de Moraes Barros, 
a Associação Comercial se destaca 
pelo dinamismo de seus líderes e o 
vigor de sua atuação no município. 

Segundo o ex-presidente da 
Associação Comercial, Jurandir 
Teixeira da Silva, a instituição sou- 
be se consolidar em Imperatriz. 
"No início, a Associação enfrentou 
momentos difíceis, como qualquer 
outra entidade. No entanto, ela não 
parou. E hoje, a ACII é uma orga- 
nização sólida, com um nome bem 
construído na cidade", afirma. 

No decorrer de sua trajetória, a 
história da Associação se confunde 
com a da própria cidade. A enti- 
dade contribuiu para transformar 
Imperatriz em um importante pólo 
econômico regional e na segunda 
economia do Maranhão. E uma das 
contribuições mais recentes da As- 
sociação Comercial ao município 
foi o livro Perfil Imperatriz, lançado 
no final de 2011. A obra traça o per- 
fil socioeconômico de Imperatriz e 
aponta rumos para investimentos. 

Para o ex-presidente da ACII, 
José Coelho Batista, a entidade vive 
um dos melhores momentos. "Ul- 
timamente a Associação está pas- 
sando por uma ótima fase. A gestão 
atual tem desempenhado um ótimo 
trabalho. Muitos projetos estão sen- 
do feitos e os próprios associados 
estão valorizando mais a instituição. 

Na minha época era difícil até reu- 
nir o pessoal", relata. 

Em 2011, a Associação incre- 
mentou seus serviços. Foi criado 
o Programa de Complementação 
Educacional, (PROE), que disponi- 
biliza estagiários para as empresas de 
Imperatriz. O intuito do programa 
é facilitar o acesso, principalmente 
dos seus associados, aos programas 
de estágio. Além deste, a ACII pos- 
sui os seguintes serviços: Serasa, 
Certificação Digital, Banco de Em- 
pregos, Jornal da ACII e uma pági- 
na no jornal O Progresso. 

A Associação Comercial 
também fundou ano passado o 
Conselho de Jovens Empresários 
(Conjove), composto por jovens 
empresários atuantes em diversos 
segmentos da economia. A enti- 
dade, ainda consolidou a Feira do 
Comércio e Indústria de Imperatriz 
(Fecoimp). Com o título de maior 
feira multissetorial do Maranhão, 
a Fecoimp é referência no setor de 
eventos e negócios do Brasil. 

Atualmente, a Associação Co- 
mercial é uma das entidades cíassis- 
tas mais representativas da região 
tocantina e do Maranhão. A insti- 
tuição conta com 338 associados, 
14 colaboradores, dois secretários, 
dois tesoureiros, 25 diretores e com 
a presidência de Gilson Kyt e a vice- 
presidência de Euclides Antonio 
Viêra. 

Nesses 52 anos de realizações e 
conquistas, a Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz agradece a 
todos aqueles que colaboraram para 
o surgimento e desenvolvimento da 
instituição. 

(Da dir. para esq) Ex-presidentes Gumercinda Milhumem e Guilherme Cortez acompanhados dos 
senhores(as)Alair Chaves, Edjovem, jurivê de Macedo, Júlio Guerra e Mário Cortez 

- 

II 

T ' c-,-- 
Inauguração do Palácio do Comércio em 1998 

m 

Comemoração de 50 anos da entidade, que contou com programação especial 

GBHPICn 

Arte em Comunicação Visua 
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ACII Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz Entrevista 

JUVENTUDE 

Atualmente, é cada vez mais 

comum encontrar jovens 
empreendedores inseridos 

no mercado brasileiro. Em 

Imperatriz, cerca de 40% das 
empresas são administradas 
porjovens. Para falar sobre 

a juventude empresarial, o 
mercado para novos investidores 

e os projetos do Conselho 

de Jovens Empresários de 

Imperatriz (Conjove), o Jornal 
da ACII entrevista o empresário 

epresidente do Conselho, 

Kleyton Roberto Lira (foto). 

Qual o perfil do jovem empre- 
endedor de Imperatriz? 

Hoje, o jovem empreendedor 

local atua em diversos mercados. 

São homens e mulheres, sua idade 
varia entre os 23 e 33 anos, diria até 

menos. Mas, principalmente uma 

característica dos jovens é o nível 

de estudo. Cada vez mais os jovens 

empreendedores estão se qualifi- 

cando (graduação, especialização e 

alguns até de mestrado). E os mes- 

mos se inserem no mercado por 
meio das empresas dos pais, que é 

a melhor escola na prática que se 
pode ter. A partir desse início, eles 
passam a desenvolver outras áreas, 

criar novos produtos e por sua vez 

abrir novos mercados. 

E como você avalia as oportu- 
nidades do mercado imperatri- 

zense para os jovens? 

Não temos registro de melhor 
momento para o jovem de Impera- 

triz. Temos uma grande quantida- 

de de empresas se instalando na ci- 

dade, como a Coca-Cola, a Suzano 

e as empresas da Construção Civil. 
Também sabemos da potência do 

comércio e da pecuária local. Além 

disso, o município de Imperatriz 

THAYS ASSUNÇÃO 
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ainda é abastecido por produtos 

que veem de outros estados, e isso 

possibilita que o jovem empreen- 

dedor possa abrir uma represen- 

tação ou uma empresa filial desses 
produtos. Então, acredito que esse 

é o melhor momento para o jovem 
qualificado e com atitude para en- 

trar no mercado. 

Quais os principais projetos do 

Conjove para 2012? 

O nosso evento inicial foi o 

Feirâo do Imposto, que no ano pas- 

sado obteve uma ótima repercus- 

são. Após o Feirão realizamos um 
momento de filantropia: doamos 
o saldo do Feirâo para Casa de Pas- 

sagem. Nosso intuito é repetir essas 

duas ações e executar outras. Ano 

passado, fomos responsáveis pela 
programação de cursos e eventos 

da Fecoimp. Acredito que esse ano 

o Conselho também fique à frente 
dessa área. Também queremos fa- 

zer mais dois eventos. A idéia ini- 

cial é que um dos eventos seja um 
congresso empresarial. E a outra 

ação seria uma qualificação para os 

jovens. Assim, nós vamos atingir 

tanto os jovens empresários quanto 

os futuros empresários. 

Que tipos de parcerias o Conjo- 

ve almeja para este ano? 

No Brasil, todos os anos 

acontecem muito congressos de 

jovens, em Belém, São Luís e prin- 

cipalmente no Sul do país. Nesses 

encontros conhecemos novos jo- 

vens, novas empresas e projetos. 

Na região Sul, por exemplo, eles 
realizam uma vez por mês o "Café 

com leite". Nesse evento um políti- 

co é convidado para se reunir com 
o Conselho de Jovens e debater 

projetos e cobrar as propostas po- 

líticas. E é justamente esse tipo de 

ação que desejamos buscar para 
implantar em Imperatriz. 

Assim, nesse ano buscaremos 

em congressos e durante visitas a 

outras associações estabelecer no- 

vas parcerias e ações para serem 
desenvolvidas na cidade. Também, 

no próprio município o Conjo- 

ve deseja firmar parcerias com as 
faculdades e universidades com o 

intuito de promover a qualificação 

dos jovens. 

Como funcionará a parceria 

com as faculdades e universi- 

dades de Imperatriz? 

A intenção do Conjove é 

desenvolver dentro das faculda- 

des incubadoras de empresas. A 
partir dessas incubadoras irão 

surgir idéias, cenários, pesquisas 
de mercado a respeito da existên- 

cia do produto, matéria-prima, 
fornecedores e consumidores. E 

esse primeiro passo irá permitir o 

surgimento de novas empresas na 

cidade. 

O Conjove acredita que a 

teoria deve ser conjugada com a 
prática ainda dentro da faculdade 

para proporcionar aos universi- 

tários a oportunidade de realizar 

projetos e se tomar um empreen- 

dedor de sucesso. 

Quais as dicas para o jovem 

que deseja abrir seu próprio 

negócio? 

Primeiro, o jovem deve 

investir em qualificação. Fazer 

cursos, quanto mais melhor. No 

entanto, é importante escolher 

algumas áreas de seu interesse, 

pois o empresário do século XXI 

não se restringe apenas a uma 

área. 
É fundamental pesquisar 

o segmento que deseja investir. 
Tentar esgotar o máximo de in- 

formações sobre o produto, os 
consumidores, fornecedores, a 

aceitação no mercado e outros 

aspectos. 

A criatividade é um ponto 
importante. E preciso oferecer 

um produto diferenciado para 

seus clientes. 

Também é imprescindível 

que o jovem empreendedor te- 

nha atitude. Ele deve tentar fazer 

o que acha certo e se der errado, 

não desistir, mas estudar, plane- 
jar e pesquisar mais. Além disso, 

é aconselhável atrair bons pro- 

fissionais para sua empresa. Isso 

gera credibilidade no mercado. 
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Saúde 

A 
acTi Associação Comercial 

e Ináuslrial do Imperatriz 

GRATUITO 

Imperatriz recebe unidade móvel 

de atendimento odontológico do Sesc 
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Unidade móvel está instalada nos fundos do Palácio do Comércio de Imperatriz Local oferece tratamento odontológico gratuito para o comerciário de dependente 

Ao passar pela área des- 
coberta nos fundos do Palácio 
do Comércio de Imperatriz 
um trailer grande, azul, com o 
nome Odonto Sesc chama aten- 
ção das pessoas que passam pelo 
local. Ele está instalado desde 
outubro de 2011 e é a unidade 
móvel odontológica do Serviço 
Social do Comércio (Sesc). 

Composta por quatro 
consultórios odontológicos, 
a unidade oferece tratamento 
odontológico gratuito para o 
comerciário e dependentes. Se- 
gundo o cirurgião-dentista do 
projeto, Lauro Henrique Mo- 
reno Evangelista, a intenção é 
montar uma unidade fixa do 
Sesc em Imperatriz. "Nós vie- 

mos agora com a unidade móvel, 
o Odonto Sesc, para passar uma 
temporada na cidade e mostrar 
o que é o Sesc. Mas, nossa inten- 
ção é se ins- 
talar aqui", 
afirma. 

O 
Odonto Sesc 
funciona em 
horário co- 
mercialepara 
ter acesso ao 

a 

cadastro e marcar o dia da sema- 
na e o horário para a realização 
da consulta. São atendidos 32 
pacientes por dia, com duração 

de meia hora 

Unidade Para cada aten- 
dimento. Nós 
oferecemos o 
serviço básico 
de odontolo- 
gia - restaura- 

móvel atende 

32 pacientes 

por dia. São 

oferecidos 

serviços como limPcza,s 

m. - e obturações. E 
restauração, limpezas v 

e obturações 
tratamento 
odontológi- 
co o comer- 
ciário ou dependente deve se 
dirigir à sala do Sindicato do 
Comércio Varejista de Impera- 
triz (Sindicom), preencher um 

uma odontolo- 
gia voltada mais 
para prevenção", 

destaca Evangelista. Em Impe- 
ratriz, a visita é uma parceria do 
Sindicato do Comércio Vare- 
jista de Imperatriz (Sindicom), 

Associação Comercial e Indus- 
trial de Imperatriz (ACII), Câ- 
mara de Dirigentes Lojistas de 
Imperatriz (CDL) e a Prefeitu- 
ra Municipal. A unidade móvel, 
Odonto Sesc, permanece na ci- 
dade até dezembro deste ano. 

O Sesc é uma empresa des- 
tinada aos comerciários e depen- 
destes e funciona no Maranhão 
desde 1947. Possui unidades 
fixas nas cidades de Caxias, Ita- 
pecuru e São Luís. Dentre os 
serviços oferecidos pela empre- 
sa estão: tratamento odontoló- 
gico, educação, turismo, lazer, 
restaurante, assistência social e 
artes. Para conhecer mais a em- 
presa visite o site www.sescma. 
com.br. 
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ACM Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz Economia 

PARTICIPAÇÃO 

Indústria de Imperatriz emprega 8,9% 

dos trabalhadores com carteira assinada 
FONTE: PERFIL IMPERATRIZ/IBGE 

De acordo com dados pu- 
blicados no livro Perfil Impera- 
triz no período de 2010 a 2011, 
a indústria é o terceiro setor que 
mais emprega na cidade, com 
uma participação de 8,9% dos 
trabalhadores formais, aqueles 
com carteira assinada. O setor 
fica atrás apenas do comércio 
e da prestação de serviços, que 
juntos correspondem a quase 
dois terços (63,3%) dos em- 
pregos formais. O percentual 
de contratações da construção 
civil é de 8,4%, a agropecuária 
5,6% e a administração pública 
13,8%. 

Para o coordenador e reda- 
tor do Perfil, Eduardo Soares 
Sousa, o percentual de empre- 
go da indústria representa um 
saldo positivo para a cidade. 
"A indústria hoje só perde para 
o comércio e o serviço. Tendo 
em vista a geração de empregos 
para este setor, projeta-se que 
em quatro anos a indústria po- 
derá ser a maior empregadora 
na economia regional", afirma. 
Ele ainda acrescenta: "Aproxi- 
madamente 15 mil empregos 
de Imperatriz são gerados so- 
mente por uma das grandes 
empresas que estão se instalan- 

Número de empregos por setor - Jan. 2011 
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Gráfico mostra a participação do setor da indústria no estoque de empregos do município de Imperatriz (MA) 

do na cidade". 

Formação 
As informações do Perfil 

Imperatriz revelam, também, 
que 5,5% das empresas insta- 
ladas no município são indús- 
trias de transformação. Este 
segmento só perde para o co- 
mércio varejista e o atacadista 
que juntos representam 81,4% 
das empresas ativas e 6,6% do 

setor de serviços. "O setor da 
indústria tem contribuído para 
tornar a economia imperatri- 
zense cada vez mais forte", ga- 
rante Sousa. 

Dentre as entidades que 
contribuem para atrair novos 
investimentos para Impera- 
triz está a Associação Comer- 
cial e Industrial de Imperatriz 
(ACII), Fiema e sindicatos. "As 
entidades de classe organizada 

da sociedade civil são funda- 
mentais para que o município 
se organize e se torne mais atra- 
tivo para as grandes empresas", 
destaca Sousa. 

O livro Perfil Imperatriz, 
lançado no final de 2011 pela 
ACII, é a mais nova fonte de 
informação socioeconômica, 
histórica, geográfica, demográ- 
fica e gestão empresarial do mu- 
nicípio. 

□jb de variedades 

alto miudezas comerciai Itda. 

Há 43 anos distribuindo saúde, para o comércio 

varejista de (farmácias) atuando nos estados: 

Maranhão, Pará, Tocantins e Amapá. 

São comercializados produtos farmacêuticos hospitalares, Higiene Pessoal e Cosmética, com 

logística pontual, aonde vem atender toda demanda com uma excelente prestação de serviço. 
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Benefício 

Cl Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz 

PARCERIA 

Associado 

da ACII 

têm até 

20% de 

desconto 

no software 

de gestão 

ma^Sata Sc**eei «n y«m» de ouwiiíçao ccrrwul 

O associado da Associação 
Comercial e Industrial de Impe- 
ratriz (ACII) pode receber um 
desconto de 10 a 20% no softwa- 
re de gestão, que entre vários pro- 
dutos oferece o Sped Fiscal. Isso 
é possível através de uma parceria 
da entidade com a empresa de sis- 
temas Max Data. "Trabalhamos 
com um pacote de Nota eletrô- 
nica, cupom fiscal, Sped Fiscal, 
entre outros produtos. E o nosso 
desconto é dado em cima de to- 
das essas ferramentas que seriam 
vendidas individualmente. Esse 
é o nosso diferencial", afirma o 

REPRODUÇÃO 

Desconto é possível por meio de parceria com a empresa Max Data, que oferece de 10% a 20%, em benefício dos associados 

representante comercial da Max 
Data em Imperatriz, Rivaldo Ma- 
galhães. 

Além do desconto, a Max 
Data oferece, ainda, aos associa- 
dos da Associação Comercial, um 
parcelamento facilitado. "Nor- 
malmente nós trabalhamos com 
parcelas de 30 e 60 dias. Mas para 
o associado nós estamos disponi- 
bilizando uma parcela a mais. As- 
sim, as parcelas ficam de 30, 60 e 
90 dias", relata Magalhães. 

Para o gerente da Max Data, 
Raphael Aguiar, a atuação da 
Associação Comercial junto aos 

empresários imperatrizenses e 
bastante louvável. "A ACII é uma 
instituição que sempre está bus- 
cando informação, não só aqui, 
mas em outros locais no intuito 
de auxiliar o empresariado local", 
garante. 

A Max Data é uma empresa 
de porte nacional, que atua há 15 
anos no mercado brasileiro. Em 
Imperatriz já desenvolve seu tra- 
balho há quatro anos. Com clien- 
tes nos mais diversos segmentos, 
a empresa oferece os seguintes 
produtos: Max Manager, Max 
PDV, Max Posto e Nota fiscal 

eletrônica. O Max Manager é um 
sistema de automação comercial 
e de prestação de serviços que 
possui os módulos de estoque, 
clientes, fornecedores, funcioná- 
rios, financeiro com fluxo de cai- 
xa e serviços. O Max PDV é ideal 
para o comércio em geral. O Max 
Posto é voltado para proprietá- 
rios de posto de combustível, e 
o Max NFe nota fiscal eletrônica 
obtém informações da operação 
comercial, é certificado e assina- 
do digitalmente, garantindo a, 
integridade dos dados e a autoria 
do emissor. 

£w 
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ACII Associação Comercial 
e Induslrial de Imperatriz 

FERRAMENTA 

Associação 

disponibiliza 

validação 

externa do 

certificado 

digital 

Serviço 
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Atenta à necessidade de 
seus clientes, a Associação 
Comercial e Industrial de Im- 
peratriz (ACII) implantou o 
serviço de validação externa 
do certificado digital. A nova 
ferramenta está em funciona- 
mento desde janeiro e pode 
ser adquirida no momento da 
compra do certificado digital. 
"Quando o cliente faz a compra 
pelo site ele opta em ser atendi- 
do em domicílio ou diretamen- 
te no ponto de atendimento da 
Associação Comercial", explica 
o coordenador do Serviço de 
Certificação Digital da ACII, 
Ricardo Germano Zenkner. 

^ Após a escolha pela vali- 
dação externa do certificado 
digital, o agente de registro 
da ACII é enviado para o es- 
tabelecimento do cliente para 
realizar todo o processo de 

verificação e emissão do certi- 
ficado digital. Segundo o co- 
ordenador, uma das principais 
vantagens da validação externa 
é a comodidade. "Só o fato de 
você não tirar o empresário de 
seu estabelecimento para vir 
aqui e fazer todo esse processo 
que é exigido para a emissão do 
certificado digital é uma van- 
tagem muito grande", declara. 
Ele ainda acrescenta que a vali- 
dação externa proporciona um 
melhor acesso as informações e 
documentos da empresa. 

O Certificado Digital é 
um documento eletrônico que 
identifica e permite ao usuário 
realizar transações e procedi- 
mentos na internet de maneira 
segura. Com esse certificado, 
as empresas podem comprovar 
a sua identidade no meio virtu- 
al, realizar transações "comer- 

ciais e financeiras com valida- 
de jurídica e trocar mensagens 
eletrônicas com total seguran- 
ça, sigilo e agilidade, dispen- 
sando o uso de documentos 
físicos. Além disso, esse tipo 
de documento permite que as 
empresas comprem e vendam 
pela Internet, participem de 
pregões eletrônicos, forneçam 
ao Estado, fechem negócios e 
contratos de câmbio. 

Associação - Desde 2009 a 
Associação Comercial e Indus- 
trial de Imperatriz oferece o 
serviço de certificação digital 
para Imperatriz e região. No 
início, a ACII funcionava ape- 
nas como um ponto de atendi- 
mento para emissão do certifi- 
cado digital, o que ocasionava 
uma dependência de São Paulo 
no momento de validação dos 
certificados. Hoje, a Associa- 

ção Comercial já atua como 
Autoridade de Registro (AR), 
ou seja, a instituição possui 
respaldo jurídico para fazer 
todo processo de certificação 
sem a necessidade de terceiros. 

Dentre os produtos de 
certificação digital oferecidos 
pela Associação Comercial es- 
tão: e-CNPJ, e-CPF, NF-e e 
CT-e. Os documentos eletrô- 
nicos de e-CNPJ e e-CPF são 
utilizados para garantir auten- 
ticidade nas transações eletrô- 
nicas. Já o NF-e serve especi- 
ficamente para emitir notas 
fiscais eletrônicas e o CT-e é 
direcionado para empresas que 
possuem frotas para transporte 
de cargas. 

O certificado digital da 
ACII possui entrega imediata 
e pode ser adquirido por meio 
do site (www.aciima.com. br). 
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Aviso Prévio de 90 dias começa a funcionar 

No final de 2011 entrou 
em vigor no Brasil a lei que 
concede aviso prévio de até 90 
dias para demissões sem justa 
causa. Anteriormente, os tra- 
balhadores tinham direito a 
30 dias de aviso prévio quando 
eram demitidos. 

Com a nova regra, o tem- 
po do aviso é proporcional ao 
tempo de trabalho na empresa. 
Para cada ano de trabalho, o 
aviso é acrescido de três dias, 
até o limite de 60 dias extras, 
totalizando 90 dias. 

No caso dos trabalhadores 
com até um ano de emprego, 
nada muda, continua os 30 dias 
até então previstos na Cons- 
tituição. Já para o empregado 

que pedir demissão, a amplia- 
ção do prazo poderá resultar 
em indenizações menores ou 
em um maior período em que o 
trabalhador é obrigado a ficar 
na empresa, sem poder procu- 
rar outro emprego. 

Para o diretor de Assun- 
tos Contábeis e Tributários da 
Associação Comercial e Indus- 
trial de Imperatriz (ACII), Hé- 
lio Rodrigues Araújo, a nova 
lei representa um retrocesso. 
"Enquanto todos os outros pa- 
íses do mundo procuram mo- 
dernizar e equacionar sua legis- 
lação trabalhista, fazendo com 
que os acordos coletivos sejam 
priorizados, nosso país ain- 
da está engessado em normas 

REPRODUÇÃO 

Anteriormente o trabalhador tinha direito a 30 dias de aviso prévio 

cada vez mais difíceis de serem contas com mais de dois anos 
cumpridas", declara. O diretor completos de serviço, pois o 
ainda acrescenta que a nova mesmo terá de cumprir (ou pa- 
legislação gera desvantagens gar) um aviso prévio maior que 
para o funcionário que pede as 30 dias. 

Sancionada Lei Estadual das Micro e Pequenas empresas 

Em dezembro do ano pas- 
sado, o Governo do Maranhão 
sancionou a Lei n0 9.529 que 
institui tratamento diferencia- 
do e favorecido às Microem- 
presas, Empresas de Pequeno 
e Microempreendedor Indi- 
vidual. A partir dessa lei, são 
estabelecidas políticas que es- 
timulam o empreendedorismo, 
incentiva tanto* a criação de no- 
vos empreendimentos quanto 
a formalização dos pequenos 
negócios que se encontram na 
informalidade, além de fomen- 
tar a circulação de riquezas e 
contribuir, dessa forma, com 
um segmento que cada vez mais 
gera empregos. 

A Lei ainda prevê uma sé- 
rie de vantagens para o Empre- 
endedor Individual (EI), como 
a simplificação do registro via 
Internet com custo zero relativo 

à abertura, ao registro, ao alvará 
e às licenças para funcionamen- 
to. As Microempresas (ME) e 
as Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) terão a vantagem do re- 
colhimento de suas obrigações 
tributárias mensais, mediante 
documento único de arrecada- 
ção dos impostos e contribui- 
ções. O Poder Executivo Esta- 
dual deverá celebrar parcerias 
com instituições financeiras e 
não financeiras visando facili- 
tar o acesso a crédito. 

De acordo com o secretá- 
rio de Estado do Desenvolvi- 
mento, Indústria e Comércio, 
Maurício Macedo, a criação da 
Lei Estadual é um importante 
instrumento para o estado con- 
solidar suas políticas públicas 
de desenvolvimento voltadas 
para as Microempresas e Em- 
presas de Pequeno Porte. "A 

desburocratização do processo 
de abertura de empresas é um 
grande ganho para os pequenos 
negócios, pois uma vez forma- 
lizados, ampliam suas chances 
de vendas. Com essa Lei, será 
possível dar um novo impulso à 
economia e uma nova dinâmica 
ao estado e aos municípios, por 
meio da criação de novos em- 
pregos, contribuindo também 
para o aumento da arrecadação 
e dos investimentos", afirma. 

Para o presidente do Con- 
selho Deliberativo do Sebrae- 
MA, Cláudio Azevedo, a apro- 
vação da Lei Geral Estadual é 
uma grande vitória para os mi- 
cro e pequenos empresários ma- 
ranhenses, que hoje respondem 
por mais de 90% dos CNPJs 
existentes no estado. "É uma 
grande força para o desenvolvi- 
mento do setor, gera empregos, 

renda e contribui para fortale- 
cer a economia nacional. A Lei 
Geral é, em parte, resultado do 
trabalho em prol do micro e 
pequeno empresário", declara. 

A Lei Geral Estadual foi 
aprovada com base nos traba- 
lhos do Fórum Permanente 
Maranhense das Microem- 
presas e Empresas de Pequeno 
Porte (Microforum), coorde- 
nador pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio (Sedinc). 

O Microforum é o órgão 
responsável em acompanhar a 
implementação das ações go- 
vernamentais voltadas para o 
segmento das Microempresas. 
A Sedinc contou com o apoio 
do Sebrae, parceria de órgãos 
estaduais e entidades vincula- 
das ao setor que compõem o 
Microforum. 
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Educação 
ACII Associação Comercial 

e Industrial de Imperatriz 

INFORME PUBLICITÁRIO 

PARCERIA 

COC oferece descontos exclusivos para ACII 

O Colégio COC apresenta 
um ensino forte, inovador, com tec- 
nologia e qualidade diferenciada, 
preparando os alunos para todos os 
desafios da vida. Reconhecido pe- 
los resultados que proporcionam 
aos alunos, o COC, em parceria 
com a Associação Comercial e In- 
dustrial de Imperatriz, oferece des- 
contos especiais para os associados 
e funcionários. 

A tradição do Sistema COC 
de Ensino e a experiência da equi- 
pe de profissionais são aliadas no 
processo de aprendizagem dos seus 
filhos. 

Faça-nos uma visita e confira a 
campanha de matrículas*: 

Convênio ACII: 30% de 
desconto para associados 
e funcionários; 
Seu amigo vale desconto 
no COC: Indique-um 
grupo de quatro candida- 
tos e ganhe a anuidade de 
um dependente no ano 
letivo de 2012; Indique 
um aluno para estudar 
no COC e ganhe 30% de 
desconto na matrícula; 
Ano de ingresso no 
COC: Desconto de 50% 

para os alunos matricu- 
lados no do 6o ano do 
Ensino Fundamental (5a 

série); 
COC busca novos talen- 
tos: Os dez alunos que 
apresentarem as melho- 
res notas, comprovadas 
pelo Boletim Escolar do 
ano anterior, ganharão 
a anuidade de 2012. A 
análise do boletim será 
feita individualmente 

_ pelo Conselho de Classe. 
*Faça-nos uma visita e conheça o 

regulamento. 

MATRÍCULAS ABERTAS 
COC - uma nova escola 
para um novo aluno. 

Educação Infantil 
Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Unidade I 
Av. Bernardo Soyão, 1660. 

Três Poderes 
(99) 3523-3394/3523-4499 

Unidade II 
Rua 5anta Catarina, s/n. 

Maranhão Novo 
(99) 3525-5369/3524-6811 

Casa Escola dei Bambiní: 

espaço para crescer e se desenvolver 

Na Casa Escola dei Bambini, 
as séries iniciais na vida de um alu- 
no são cuidadas e desenvolvidas de 
modo especial, com proposta, estru- 
tura, educadores e demais profissio- 
nais voltados às necessidades especí- 
ficas das crianças. 

O projeto pedagógico, uma. 
referência nacional, baseia-se no 
princípio da capacitação das inteli- 
gências cognitiva e emocional por 
meio das linguagens de expressão, 
motivando as crianças a crescerem 
com atitude, sem esquecer o prin- 
cipal: elas precisam ser felizes no 
mundo em que vivem. 

A escola, que faz parte do Sis- 
tema COC de Ensino, contextuali- 
za a ação educativa por meio de uma 
aprendizagem significativa, possibi- 
litando ao educando contínua refle- 
xão, análise e discernimento da re- 
alidade. A Proposta Pedagógica da 
Casa Escola dei Bambini direciona 
sua ação para desenvolver: 

- O exercício da liderança e a 

formação de habilidades que capaci- 
tem o educando a participar e atuar 
na sociedade com espírito empreen- 
dedor, iniciativa, criatividade, auto- 
nomia e responsabilidade social; 

- A curiosidade intelectu- 
al, aprimorando a capacidade de 
selecionar analisar e sintetizar as 
informações para construir conhe- 
cimentos relevantes e consistentes, 
tomando o aluno protagonista de 
seu processo de aprendizagem e 
consequentemente, do seu projeto 
de vida; 

- As potencialidades intelectu- 
ais e afetivas por meio de diferentes 
práticas e abordagens que propi- 
ciem a convivência colaborativa 
e respeitosa entre os membros da 
comunidade escolar, garantindo a 
formação de valores humanitários, 
como respeito e tolerância às di- 
ferenças individuais, à diversidade 
cultural e espiritual, formando para 
si um modelo de mundo, com senti- 
do e significado solidários; 
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A Casa Escola dei Bambini 
desenvolve um ensino que valoriza a 
vida, erh todos os seus aspectos, garan- 
tindo assim, Excelência em Educar. 

Av. Bernardo Sayão, 1660. 
Três Poderes. Telefones: 

(99) 3523-3394/3523-4499 


