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RECADO DA DIRETORIA
O dinamismo da Acia pode ser constatado pelas muitas atividades que desenvolve. Só nos últimos dois 
meses aconteceram iniciativas que levaram mais informações à comunidade empresarial. A Câmara da 
Mulher Empreendedora promoveu o Happy Hour Empresarial sobre legislação trabalhista e danos 
morais. A palestra sobre Inteligência financeira teve a participação de mais de 500 pessoas. Os 
Seminários Empresariais 2009  trouxeram pessoas de destaque no cenários nacional. As clínicas 
tecnológicas tiveram adesão recorde. A peça teatral “Abri minha empresa! E agora?” também 
agradou muito a todos os presentes. A Acia não pára! Uma delegação de araxaenses irá participar do 
Encontro Latinoamericano de Líderes que acontecerá em São Paulo – ainda existem algumas vagas 
disponíveis para os associados. Já está em processo de organização o Impulso 2009, workshop 
promovido pela Câmara da Mulher. É por estes motivos, e muitos outros mais, que tenho orgulho de 
afirmar que a Acia é parceira do empresário araxaense.
                                                                                                Emílio César Ribeiro Parolini
                                                                                                Presidente

SUPERAÇÃO DA CRISE À VISTA
Os números atuais do SCPC da Acia mostram que já teve início a recuperação da economia. A 
inadimplência no crediário em Araxá apresentou-se estável neste primeiro semestre, já a emissão de 
cheque sem fundo aumentou 15,75%. O número de baixas no SCPC recuou em 13,7%. O atendimento a
devedores que querem limpar o seu nome, no balcão da Acia, cresceu em 26,4%. A partir de outubro de
2008, em função da crise mundial, o SCPC - ACIA registrou uma redução nas consultas de 16% o que 
representou uma retração do volume de vendas em Araxá.                                     
____________________________________________________________________________

MAIS NÚMEROS
No SCPC da Associação Comercial de São Paulo, as consultas tiveram um crescimento de 2% em junho 
se comparadas com o mês anterior. Para os especialistas da entidade, esse aumento é resultado da 
desoneração do IPI na linha branca, materiais de construção e também de veículos, juntamente com as 
liquidações e promoções feitas pelas lojas.
____________________________________________________________________________

FIQUE ATENTO! 
A ACIA alerta que entidades e associações fantasmas enviam boletos de cobrança bancária indevidos. 
São pessoas de má fé que visam ludibriar os empresários e obter lucro fácil por meio de crimes de 
estelionato. Há associação e entidades que não existem, como Associação Comercial do Brasil. Não se 
esqueça qualquer cobrança de taxas e serviços feitos por ela são indevidos.
____________________________________________________________________________

MAIS GOLPES                                                                                                                                 
Há muitos anos, a evidência de golpes de estelionato em todo os país tem sido alertada pela Acia e pelos
órgãos da imprensa nacional. Mais uma vez, a Acia, aconselha cautela para pagar boletos bancários. É 
fundamental verificar qual a origem. O empresário precisa conferir com bastante atenção as contas que 
paga. Se houver dúvidas entre em contato com a Acia: 3669 - 1331.     
____________________________________________________________________________

NOTA FISCAL ELETRÔNICA                                                                                                               
Os contabilistas de Araxá participaram de um café da manhã na ACIA promovido pelas empresas 
parceiras Bit Company, Empresa Escola, Success Sistemas e Informática e Walvier Equipamentos 
Eletrônicos. O encontro foi para  apresentar a Nota Fiscal Eletrônica  que é uma exigência legal. A partir 
de setembro mais empresas terão que se adequar. O diretor da ACIA, Wellington Martins, informou que 
15 escritórios de contabilidade participaram do encontro.      
   
____________________________________________________________________________

INTELIGENCIA FINANCEIRA                                                                                                             
Foi um grande sucesso a palestra Inteligência Financeira promovida pela Câmara da Mulher 
Empreendedora da ACIA com o coach Moacyr Castellani. Cerca de 500 pessoas compareceram no Centro
Cultural do Sesc, no dia 9 de julho. Esta foi mais uma parceria vitoriosa da Câmara da Mulher, ACIA, 
Sebrae e Sesc. A presidente da Câmara da Mulher Empreendedora, Marinez Torres Gotelip Borja de 
Oliveira, afirmou que Moacyr Castellani destacou aspectos relevantes para a vida financeira das pessoas,
além de ter conseguido passar a sua mensagem de uma maneira clara e didática.     
____________________________________________________________________________



CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA                                                                                                   
A Campanha do Dia dos Pais da ACIA fará homenagem a uma tradicional família formada por 
importantes empresários de Araxá. O patriarca George José da Silva, 84 anos, e seus seis filhos homens 
que atuam em diversas empresas. O material publicitário já está em produção. 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. Ainda há tempo para o empresário à campanha. Para isso, basta procurar o 
Departamento Comercial da ACIA ou ligar para o 3669-1331.                                                               

Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.com_
___________________________________________________________________________________

FRASE DA SEMANA                                                                                                                            
"Você pode engajar-se no mundo, melhorando a si próprio e, por consequência, melhorando tudo que 
está à sua volta, ou esperar que o mundo melhore para que então você possa melhorar."                      

                                                                                           Visite nosso site:
www.aciaraxa.com.br
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