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RECADO DA DIRETORIA                                                                                                                    
”A cidadania não é uma atitude passiva, mas uma ação permanente em favor da comunidade.” Esta 
frase do saudoso estadista brasileiro Tancredo Neves está no convite que a Acia faz a toda a comunidade
araxaense, em especial a empresarial, para participarem de um ato cívico de hasteamento das bandeiras
a ser realizado no dia 4 de setembro, às 7h50, na sua sede, av. Getúlio Vargas, 365. Patriotismo anda 
junto com cidadania. São sentimentos a serem cultivados e desenvolvidos. Mais do que lembrar o 
passado. É o momentos de repensar o presente para que tenha início um futuro mais promissor para 
todos nós. A frase de Tancredo é para que cada um saia do imobilismo e assuma uma atitude pró-ativa 
na construção de nosso país. O verde-amarelo faz a diferença em nossas vidas. Participe!  A sua 
presença é muito importante. 

  Emílio Parolini
 Presidente da ACIA

                      
___________________________________________________________________________________

ACIA/BENEFÍCIOS                                                                                                                            
A ACIA tem comercializado o ACIA/Benefícios, um novo pacote de serviços que traz uma série de 
vantagens para as empresas. Possui um pacote especial de consultas de SCPC e cheques, além de 
seguro pessoal, assistência funeral, seguro patrimonial e assistência 24h. São três opções de categorias 
de acordo com o seu perfil. O seguro de vida é de até R$ 32 mil e o seguro patrimonial pode chegar a 
R$ 100 mil. 
___________________________________________________________________________________

PARTICIPE                                                                                                                                       
As vantagens que o ACIA/Benefícios oferece para as empresas são grandes. É uma ótima oportunidade. 
Até a mensalidade da associação já está inclusa. Quem já é associado pode migrar para o 
ACIA/Benefícios. O empresário ainda concorre todo mês a um prêmio de R$ 30 mil. O investimento 
mensal é a partir de R$ 49,90. Mais informações com o departamento comercial da ACIA: 3669-1331.

___________________________________________________________________________________

ACIA NA PAPERBRASIL 2009                                                                                                             
O Núcleo de Papelarias do Programa Empreender da ACIA participa da Feira Escolar PaperBrasil 2009, no
Pavilhão de Exposições do Anhembi em São Paulo. A missão empresarial araxaense, que conta com a 
parceria do Sebrae Minas, tem cerca de 22 empresários. Eles saíram de Araxá em 1º de setembro às 4 
horas da manhã e retornarão no dia 3 de setembro às 22 horas. A Feira Internacional de Produtos, 
Serviços e Tecnologia para Escritórios, Papelarias e Escolas chega a sua 23ª edição e é considerada o 
maior evento do setor na América Latina. É onde acontece o lançamento de produtos. 
___________________________________________________________________________________

ENERGIA E VESTUÁRIO ALIVIAM IPC-S EM AGOSTO                                                                            
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou para 0,2% no fechamento de agosto, 
ante a uma inflação de 0,21% na semana anterior. Esta informação é da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Com a redução, o indicador teve a menor variação desde a quarta semana de junho de 2009 
(0,12%). A desaceleração na semana foi puxada principalmente pela tarifa de energia residencial e pelos
custos com vestuário. O IPC-S de agosto foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 
31 do mês, comparados aos coletados entre 1º de julho e 31 de julho de 2009.
___________________________________________________________________________________

COBRANÇA INDEVIDA                                                                                                                       
A ACIA alerta para o golpe do boleto bancário que continua a ser muito praticado em Araxá e região. 
Entidades e associações fantasmas, que visam ludibriar os empresários e obter lucro fácil, cometem o 
crime de estelionato e, com isso, provocam prejuízos a muitos empresários. Desta vez a instituição 
denominada Associação Comercial Empresarial do Brasil é quem envia boletos bancários com cobranças 
indevidas a título de contribuição empresarial. Os valores estão na faixa de R$ 259,80. A ACIA aconselha
atenção quando do pagamento de boletos bancários. É bom conferir a origem das cobranças recebidas. 
A ACIA coloca o seu departamento jurídico a disposição de seus associados para elucidar quaisquer 
dúvidas. Mais informações: 3669-1331.  
___________________________________________________________________________________

GOVERNO PREVÊ SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 506 EM 2010                                                                      
O salário mínimo deve subir dos atuais R$ 465,00 para R$ 506,44 no próximo ano. Este é o valor 
previsto no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010, apresentado pelo governo federal. Em 



2010, o reajuste será antecipado de 1º de fevereiro para 1º de janeiro. O valor considera a inflação de 
2009 e o crescimento da economia registrado em 2008. Os dois dados ainda vão sofrer alterações e 
revisões até o final do ano.   
___________________________________________________________________________________

CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA                                                                                                      
A Campanha 2009 Premiado ACIA tem prosseguimento com a promoção do Dia das Crianças. Esta data 
tão especial para a criançada merece ser comemorada. As lojas participantes vão começar a distribuição 
dos cupons no dia 28 de setembro e a campanha se estende até o 12 de outubro. Serão sorteados dois 
Play Stations e mais 10 prêmios instantâneos - MP4’s. O sorteio dos Play Stations acontecerá na sede da
Acia às 18h30 de 13 de outubro. Ainda há tempo para a sua empresa participar. Basta entrar em 
contato com o Departamento Comercial: 3669-1331.

           Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.

FRASE DA SEMANA                                                                                                                           
"Jamais se desespere em meio às mais sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai 
água límpida e fecunda."                                                                                                                   

                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br

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

