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Recado da Diretoria
Este é mais um canal de comunicação da Acia com o seu associado. Com ele, é possível ter acesso sobre
as atividades da associação e a informações empresariais.
É um espaço informativo ágil com notas curtas e rápidas.
Bem de acordo com os tempos de mudanças velozes que vivemos. Todas as quintas-feiras será remetido
para o seu e-mail.

Emílio César Ribeiro Parolini
Presidente 

___________________________________________________________________________________

Hortifrutigranjeiros
Uma necessidade antiga do Núcleo de Hortifrutigranjeiros do Programa Empreender – integrado pela 
Associação dos Hortifrutigranjeiros do Planalto de Araxá  foi viabilizada: a reestruturação do Estatuto e a
elaboração do primeiro Regimento Interno. As assembléias de aprovação contaram com excelente 
participação dos associados. O presidente Marcos Antônio Soares Lopes informou que a próxima etapa 
será o planejamento de produção e a reestruturação das bancas, além da apresentação dos feirantes 
das cinco feiras instaladas na cidade. O objetivo é melhorar as condições de atendimento aos 
consumidores e valorizar os produtos da associação. Em junho já está programado o treinamento Saber 
Rural com 24 horas de carga horária a fim de dar continuidade à capacitação do grupo.
___________________________________________________________________________________

Acia Jovem
A Fundação Abrinq apresentou o Programa Empresa Amiga da Criança na Federaminas em BH. O 
trabalho desenvolvido pela Acia Jovem em Araxá há muitos anos foi citado como exemplo a ser utilizado 
em todas as associações comerciais de Minas Gerais. Existem hoje no Brasil 937 empresas Amigas da 
Criança. Araxá continua em terceiro lugar no ranking brasileiro com 17 empresas.
___________________________________________________________________________________

Treinamento de maio
O curso “Motivação e Sucesso Pessoal e Profissional , com carga horária de 8 horas/aula, acontecerá em 
22 de maio - sexta-feira, de 18h30 às 22h30 e 23 - sábado, de 8h às 12h. É direcionado para 
profissionais que atuam e desenvolvem suas atividades mediante trabalhos em equipes ou sensíveis a 
motivação dos colaboradores. Será ministrado pela psicóloga Thibéria Soares que é consultora associada
à Luis Borges Assessoria em Gestão Ltda. Vagas limitadas. Inscrições e informações: Departamento 
Comercial da Acia / 3669-1331.
___________________________________________________________________________________

Fórum Empresarial/ Fecomércio
O Sindicato do Comércio Varejista de Araxá e a Fecomércio Minas promovem o Fórum Empresarial 
Incentivando Novos Negócios - Gente que Acredita e Faz.  A Palestra Magna será proferida por Ricardo 
Zema. O evento acontecerá no Auditório do Cine Teatro Tiradentes do Ouro Minas Grande Hotel, a partir
das 14h, da próxima terça-feira, 12. 
A programação prevê palestras:

·       Linhas de Crédito e Ações do BDMG - Ronaldo Lamounier Locatelli/Diretor da área 
financeira do BDMG

·       A importância do Sistema Fecomércio, Sesc/Senac e Sindicatos Filiados - Júlio 
Linhares/advogado da Gerência de Relações Sindicais da Fecomércio 

·       A Crise Mundial e o Impacto no Comércio - Silvania Araújo/economista da Fecomércio

·       A Rede Integração e os Municípios Mineiros -Antônio Leonardo Lemos de Oliveira/ 
Diretor Institucional da Rede Integração

·       As Ações do Governo para Incrementar o Turismo de Minas - Mauro Werkema/ 
Assessor Especial da Secretária de Estado de Turismo 

Inscrições no Sindicato do Comércio Varejista de Araxá e na Acia.
___________________________________________________________________________________

Visita
A empresaria Mara Beatriz de Oliveira Dutra, proprietária da Papelaria Central, e sua mãe Celeste Vieira 
de Oliveira estiveram na reunião de diretoria de terça-feira, 5 de maio. Na ocasião, elas agradeceram o 
convite para protagonizar a Campanha do Dia das Mães.
___________________________________________________________________________________

CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA                                                                                                     
A Campanha 2009 Premiado ACIA começou muito bem! Um total de 67 empresas aderiram a campanha 
e participam do Dia das Mães. Os cupons que estão sendo distribuídos dão direito ao sorteio de 2 TV’s 
LCD 32”, 3 máquinas fotográficas digitais e, ainda, 27 prêmios instantâneos – vale-compras de R$ 100. 



A divulgação tem sido intensa: 150 cartazes, 6 outdoors, 5 mil volantes, urnas personalizadas, além de 
veiculação nas rádios e jornais de Araxá. O sorteio será dia 11 de maio, às 19 horas, na Acia.


