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RECADO DA DIRETORIA
As lideranças se constroem e se solidificam com a correta capacitação. Por acreditar nesta possibilidade, 
a Acia organizou uma missão empresarial, com o apoio do Sebrae-MG, para o X Encontro Latino-
Americano de Líderes. Dentre as muitas constatações está o fato de que o líder faz uma defesa corajosa 
e intransigente do direito de trabalhar e de produzir. Assim, é a nossa Acia uma entidade líder, parceira 
do empresariado e que luta pelo seu desenvolvimento.

Emílio César Ribeiro Parolini             
Presidente da Acia

                         
___________________________________________________________________________________ 

ACIA NO CONGRESSO DE LÍDERES
A ACIA participou do X Encontro Latino-Americano de Líderes em São Paulo no último fim-de-semana. A 
Associação Comercial de Araxá foi representada pelo seu presidente Emílio César Parollini, e pelos 
diretores José Ramos Zago, Márcio Farid, Wellington Alves e a Assessora de Comunicação Regina 
Gaspar. Fizeram parte da comitiva araxaense o prefeito Jeová Moreira da Costa, a secretária municipal 
Alda Sandra, a historiadora Glaura Teixeira, dentre outros. O encontro é o maior evento de formação de 
líderes do Brasil e da América Latina. O principal tema do Congresso de Líderes foi “Os Dez 
Mandamentos do Líder”. 
___________________________________________________________________________________

VISITA TÉCNICA                                                                                                                              
O diretor da ACIA Alexandre Matizonkas participou de uma visita técnica à Sociedade de Garantia do 
Crédito de Caxias do Sul/RS onde conheceu o trabalho que é desenvolvido no sul do país. A comitiva foi 
formada pelo secretário municipal José Clementino dos Santos, o presidente da Associação Comercial de 
Patos de Minas, Daniel Freitas Resende, o vice-presidente da Fiemg/Regional Alto Paranaíba, Lizandro 
Queiroz Bicalho, o presidente da CDL de Patrocínio, Valter Bernardes Jr., o presidente da Federaminas, 
Wander Luis Silva, e dos técnicos do Sebrae, Eduardo Luiz Alves Ramos e Alana de Lacerda Barbosa. 
Segundo Alexandre, a troca de experiências foi muito válida e a visita irá contribuir bastante para a boa 
estruturação da Sociedade de Garantia de Crédito do Alto Paranaíba. “A Garantiserra opera há cinco 
anos no mercado, tem um patrimônio de cerca de R$ 3 milhões e mais de 450 associados”, informou 
Alexandre.
___________________________________________________________________________________

WORKSHOP
O Coach Sérgio Ricardo traz para a Acia o workshop “Novas Técnicas de Gestão Comportamental para 
Empresários e Gestores”, nesta segunda-feira, 3, às 19h30, no auditório da ACIA. Serão disponibilizadas
algumas das mais novas técnicas para melhor avaliação e capacitação em gestão comportamental com 
base em Neurociência, para oferecer aos empresários e gestores de equipes um alto desempenho e uma
melhor produtividade o que contribuirá para qualidade de vida e a saúde financeira das empresas. É 
necessário confirmar presença: 3669-1331. Vagas limitadas.
___________________________________________________________________________________

ARRECADAÇÃO DE ARAXÁ                                                                                                                 
O Chefe da Administração Fazendária de Araxá, Válter Alves da Silva, participou da reunião de diretoria 
da ACIA na última terça-feira, 28. Ele apresentou alguns números relativos à arrecadação de impostos e 
tributos de Araxá e municípios da região. Segundo Válter, Araxá arrecadou em 2008 R$ 56 milhões e 
300 mil em ICMS. Deste total recebeu a quota parte de R$ 35 milhões e 400 mil. Em relação ao IPVA, 
ele afirmou que o município recebeu no ano passado um total de R$ 5 milhões 500 mil. De acordo com 
dados do IBGE, Araxá tem hoje uma população de 87.764 habitantes.  
___________________________________________________________________________________

CRC ITINERANTE
O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais trará para Araxá o CRC Itinerante. O evento 
acontecerá na ACIA, nesta terça-feira, 4, a partir das 13h, no Auditório da Acia. O evento é voltado para
a informação e capacitação de profissionais da área contábil. O objetivo é propiciar o debate sobre o 
papel do profissional da contabilidade na sociedade, nas relações comerciais e na gestão dos recursos 
públicos e privados. Na ocasião também haverá palestras sobre Certificação Digital, Nota Fiscal 
Eletrônica e Micro Empreendedor Individual - MEI.  
___________________________________________________________________________________

CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA                                                                                                      
A terceira etapa da Campanha 2009 Premiado ACIA já está nas ruas e tem movimentado o comércio de 
Araxá. A expectativa é de boas vendas durante a promoção do Dia dos Pais. Os clientes que fizerem 



suas compras nas lojas participantes recebem seus cupons e rasgadinhas. A ACIA irá sortear dois 
notebooks no dia 10 de agosto e os consumidores ainda poderão ganhar 16 vales compras de R$ 100. 
Não esqueçam, no final do ano haverá um carro e uma moto 0 Km.

                     Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.com_

_________________________________________________________________________________ 

FRASE DA SEMANA                                                                                                                          
"Vendedores de sucesso demonstram grande integridade no acompanhamento do negócio, e para eles a 
venda só estará completa quando o produto estiver instalado e funcionando a contento."

Zig Ziglar                                    

                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br
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