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Recado da Diretoria
Faz parte da política de atuação da Câmara da Mulher Empreendedora da Acia proporcionar 
oportunidade de acesso a informações que contribuam para o crescimento pessoal e desenvolvimento 
profissional. É dentro desta perspectiva que se insere a realização dos eventos que promovemos. São 
atividades multifocais destinadas às várias áreas da vida empresarial. Desde informações mais técnicas, 
como o Happy Hour sobre legislação trabalhista e danos morais, quanto no âmbito mais pessoal. É 
neste último que classificamos a palestra desta noite. A Inteligência Financeira está no contexto 
“micro”, mas com enormes repercussões na vida profissional de todos. Sem dúvida, este é mais um 
momento de crescimento para aqueles que sabem enxergar as oportunidades.

                   Marinez Torres Gotelipe Borja de Oliveira
     Presidente da Câmara da Mulher Empreendedora da Acia 

___________________________________________________________________________________ 

Inteligência Financeira
A Câmara da Mulher Empreendedora promove a palestra “Inteligência Financeira” com Moacyr 
Castellani. O evento acontecerá no Centro Cultural do Sesc, nesta quinta-feira, 9, às 19h30. Serão 
abordados conceitos valiosos sobre segurança financeira e bem-estar pessoal para quem deseja 
harmonizar trabalho, dinheiro e qualidade de vida. A palestra tem o apoio da ACIA e do SESC. Os 
ingressos podem ser adquiridos na ACIA por R$ 20. Estudantes pagam R$ 15.                                       
___________________________________________________________________________________

Certificação Digital 
A ACIA, em parceria com a Federaminas, CACB - Confederação das Associações Comerciais e 
Empresarias do Brasil e a empresa Certisign, irá implantar um posto de atendimento especializado na 
emissão da certificação digital. Trata-se de uma assinatura digital utilizada em muitos documentos 
como, por exemplo, na emissão de nota fiscal eletrônica. A ACIA será a única entidade da microrregião 
de Araxá autorizada a emitir a certificação digital e o atendimento terá início a partir de agosto. Os 
órgãos públicos e entidades privadas, tais como Receita Federal, Poder Judiciário e bancos, por força de 
lei têm direcionado o contribuinte e o consumidor para o meio eletrônico. Todas as transações, para a 
garantia da autenticidade e integridade, obrigatoriamente precisam de possuir a assinatura eletrônica. O
Certificado Digital é concedido por empresa autorizada pelo Governo Federal como é o caso da Certisign 
- maior empresa de comercialização e validação de certificados digitais do país.
___________________________________________________________________________________

Estacionamento Rotativo 
Há um projeto em estudo para a ampliação da área do estacionamento rotativo que poderá passar a 
funcionar em mais 14 ruas e avenidas do centro de Araxá. A proposta de expansão prevê a implantação 
nas avenidas Getúlio Vargas e Vereador João Sena, nas ruas Mariano de Ávila, Almeida Campos, Santos 
Drumond, Capitão Izidro, Dom José Gaspar, Calimério Guimarães, Capitão José Porfírio, Cassiano 
Lemos, Alexandre Gondim, Padre Anchieta e seqüência da Olegário Maciel, além da Praça da Matriz. O 
presidente da comissão do estacionamento rotativo, o diretor da ACIA Luiz César da Silva, ressaltou que 
a expansão foi aprovada por 70% dos comerciantes que foram consultados por meio de pesquisa. Ele 
informou ainda que o talão de estacionamento pode ser comprado com 20% de desconto na rua Nossa 
Senhora da Conceição, 22, Centro.
___________________________________________________________________________________

Campanha do Agasalho                                                                                                                    
A ACIA participa da Campanha do Agasalho promovida pela Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Humano. Com o lema “Doe um agasalho e aqueça a sua alma” a proposta é recolher a maior quantidade
possível de agasalhos que serão entregues para entidades filantrópicas de Araxá. A ACIA é um dos posto
de arrecadação. O encerramento desta ação acontecerá no dia 17 de julho, às 19h, na Fundação Cultural
Calmon Barreto com um evento que contará com música ao vivo, barracas e outras atrações.     
___________________________________________________________________________________

acia.com.br
A ACIA convida você a acessar diariamente o seu site. Esta ferramenta é mais um instrumento de 
informação que está à disposição dos empresários. Todos os dias há uma novidade de interesse da 
classe, por isso o site tem recebido um grande número de visitas. No mês de junho, foram mais de 2 mil
acessos. 
                                                                                                 Acesse: www.aciaraxa.com.br   
___________________________________________________________________________________

Campanha 2009 Premiado Acia                                                                                                       
A ACIA já trabalha a todo vapor para dar início a promoção do Dia dos Pais, 9 de agosto, que vai dará 

http://www.aciaraxa.com.br/


seqüência a Campanha 2009 Premiado ACIA. Novamente, a ACIA realizará uma ampla divulgação da 
campanha para motivar os clientes a realizarem suas compras no comércio araxaense, e, assim, 
incentivar o crescimento das vendas na cidade. A promoção do Dia dos Pais sorteará dois notebooks e 
mais 16 vales compras no valor de R$ 100. Os cupons para a terceira etapa do 2009 Premiado ACIA 
começarão a ser distribuídos nas lojas participantes a partir do próximo dia 27 de julho. Portanto, ainda 
há tempo para o empresário que ainda não participa aderir à Campanha 2009 Premiado ACIA. Para isso,
basta procurar o Departamento Comercial da ACIA, 3669-1331.             

                                                                          Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.com_  

_________________________________________________________________________________ 

Frase da Semana                                                                                                                             
“É impossível avaliar a força que possuímos sem medir o tamanho do obstáculo que podemos vencer, 
nem o valor de uma ação sem sabermos o sacrifício que ela comporta."                                                
H. W. Beecher                                                                                                                                  

                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br
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