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RECADO DA DIRETORIA
É sempre bom lembrar que a estratégia de ação adotada pela Acia chama-se parcerias. É com base 
nesse conceito que temos desenvolvido todo o nosso trabalho ao longo dos anos. Sabemos que é preciso
unir as forças para fazer acontecer e superar as dificuldades. Com a união de esforços, as fraquezas são 
minimizadas e a força aumentada.  Este é o posicionamento da Acia: somar para o bem de Araxá.

Emílio César Ribeiro Parolini             
Presidente da Acia

                         
___________________________________________________________________________________ 

PREFEITO JEOVÁ VISITA ACIA
O Prefeito Jeová Moreira da Costa visitou a ACIA nesta terça-feira, 4. Ele participou da reunião da 
diretoria na companhia dos secretários municipais Alda Sandra Barbosa Marques e João Bosco Borges, 
do assessor jurídico André Sampaio e do assessor de imprensa Sérgio Gomes. Na oportunidade, Dr. 
Jeová apresentou alguns projetos em desenvolvimento na Prefeitura de Araxá. Ele afirmou que, em 
breve, Araxá terá uma nova linha aérea que fará a ligação entre BH e SP - a Air Minas. Informou ainda 
que a construção de um shopping center na cidade é irreversível e que seu governo vai focar no turismo 
e no agronegócio. No encontro, o prefeito Jeová afirmou que conta com o apoio da ACIA para 
implementar ações conjuntas. 
___________________________________________________________________________________

IGP-DI TEM QUEDA DE 0,64% EM JULHO                                                                                           
Quedas nos custos de produtos agrícolas no atacado e uma desaceleração das pressões no setor de 
construção levaram o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) a uma deflação maior que 
a esperada em julho. O indicador declinou 0,64% no mês passado, frente a queda de 0,32% em junho, 
informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira. Entre os componentes do IGP-DI, o Índice
de Preços por Atacado (IPA) teve declínio de 1,16% em julho, seguindo a baixa de 0,64% no mês 
anterior. As maiores quedas de preços no atacado nos itens individuais vieram da soja (-5,30%), 
minério de ferro (-15,09%), milho em grão (-8,47%), laranja (-19,19%) e ovos (-8,59%). O Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,34% em julho, contra o avanço de 0,12% em junho. A aceleração 
deveu-se a uma elevação de custos nos grupos habitação, transportes e, em menor escala, alimentação.
As principais pressões nos preços no varejo foram nas tarifas de energia elétrica, leite longa vida, 
mamão papaia, aluguel residencial e alho. 

___________________________________________________________________________________

WORKSHOP
A ACIA trouxe à Araxá o coaching Sérgio Ricardo que ministrou palestra sobre o Programa de Formação 
em Gestão Comportamental com Neurociência. Cerca de 100 pessoas estiveram presentes no evento 
realizado no Salão Ivan Costa. O objetivo foi proporcionar aos associados o acesso a novas informações 
que permitam uma melhoria no desempenho pessoal e profissional de cada um. Segundo Sérgio, "cada 
pessoa é a soma e o resultado de tudo que pensou até hoje”. Ele é palestrante, educador físico, escritor,
coaching em gestão comportamental, marketing pessoal e vendas e pesquisador em neurociência 
comportamental. Possui mais de 10 anos de experiência, com quatro mil apresentações e treinamento 
para cerca de 100 mil pessoas no Brasil e Europa. 

___________________________________________________________________________________

Se a China vai bem, Araxá vai bem!                                                                                                  
O Produto Interno Bruto (PIB) da China deve crescer cerca de 8% neste ano, previu um influente 
instituto do governo, nesta quinta-feira. A taxa de expansão do país desacelerou para 6,1% no primeiro 
trimestre de 2009, mas acelerou novamente no segundo trimestre, para 7,9%. O Centro Estatal de 
Informação estimou também que as exportações chinesas devem cair 17,5% neste ano e o índice de 
preços deve recuar 0,5%. A China é um grande cliente da CBMM. 
___________________________________________________________________________________

CRC ITINERANTE
O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e a ACIA promoveram o CRC Itinerante em 
Araxá. O Auditório Edgar Maneira, na sede da ACIA, recebeu mais de 120 pessoas entre empresários e 
contabilistas que conheceram um pouco mais sobre Certificação Digital, Nota Fiscal Eletrônica e Micro 
Empreendedor Individual - MEI. Participaram do evento o presidente do CRC, Paulo César Constantino, e
o conselheiro Antônio Baião, o presidente da ACIA, Emilio César Ribeiro Parolini, e os consultores do 



Sebrae/MG, Jefferson Amaral e Daniela Timpone.  
___________________________________________________________________________________

CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA                                                                                                      
A promoção do Dia dos Pais está cada vez mais quente. O empresário não pode se esquecer de distribuir
os cupons e rasgadinhas no seu estabelecimento comercial. Nesta reta final das vendas voltadas para o 
Dia dos Pais é hora de conquistar e agradar os seus clientes. Lembrem-se que o sorteio dos dois 
notebooks vai acontecer na próxima segunda-feira, 10 de agosto, às 19h, na ACIA. Os vendedores 
também irão concorrer a dois prêmios de R$ 200.

           Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.

FRASE DA SEMANA                                                                                                                           
"Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a 
oportunidade perdida."                                                                                                                      

                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br

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

