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RECADO DA DIRETORIA                                                                                                                  
Este é um momento para refletirmos sobre a situação em que se encontra o nosso querido Brasil. Temos
inúmeros exemplos de corrupção, ganância, miséria, falta de educação, saúde e cultura! Mais ainda há 
uma carga tributária sufocante sobre o empresário. O patriotismo é uma questão de amor e respeito. 
Felizmente ainda temos bons exemplos para a sociedade em geral se espelhar.Um deles é as múltiplas 
possibilidades que existem quando as pessoas trabalham em conjunto. Neste cenário, é clara a força do 
associativismo. Somos dois milhões de empresários organizados em mais de duas mil versões de uma 
mesma entidade, a Associação Comercial. Somos plurais, somos empreendedores de todos os ramos e 
tamanhos e, principalmente,orgulhosamente, somos responsáveis pela maioria dos empreendimentos de
micro e pequeno porte.Nós somos maiores em possibilidades! Hoje, temos acompanhado a participação 
de empreendimentos de micro e pequeno porte na elaboração e no acompanhamento prático dos 
projetos estratégicos de desenvolvimento do País. Queremos exercer plenamente a cidadania, crescer e 
desenvolver. Enfim, queremos ser competitivos no grande mercado. É preciso cada um de nós continuar 
em busca de nossas reivindicações, de nossos direitos! É preciso termos atitudes pró-ativas para 
viabilizarmos o sonho de um futuro digno e promissor de muitas conquistas! Lembro a frase do convite 
desta solenidade: “A cidadania não é uma atitude passiva, mas ação permanente em favor da 
comunidade. “ A autoria é do saudoso Tancredo Neves.

Emílio Ludovico Neumann
Ex-presidente da Acia em seu 

pronunciamento no ato cívico da Semana da Pátria 
___________________________________________________________________________________

TWITTER ACIA                                                                                                                                 
A ACIA está antenada às novas tendências e acabou de abrir a sua conta no Twitter. Entrou de vez no 
mundo virtual! Agora, além do site - www.aciaraxa.com.br - e do seu blog - 
2009premiadoacia.blogspot.com, a Acia conta com o Twitter que é o veiculo de informação “do 
momento” na internet. Ele virou uma verdadeira “febre” no mundo inteiro. São mensagem de texto com 
no máximo 140 caracteres. O Twitter da ACIA é: www.twitter.com/aciaraxa . Torne um dos nossos 
seguidores. Acompanhe diariamente as notícias da ACIA. Se desejar aprender a usar o Twitter acesse: 
http://www.youtube.com/watch?v=aKbkkj3Qouo. 
___________________________________________________________________________________

FIQUE DE OLHOS BEM ABERTOS                                                                                                        
A ACIA alerta que o golpe do boleto bancário continua a ser muito praticado em Araxá e região. A 
instituição denominada Associação Comercial Empresarial do Brasil emite boletos bancários a título de 
contribuição empresarial. A cobrança tem sido encaminhada para diversos empresários araxaenses com 
taxas a partir de R$ 259,80. A ACIA desaconselha este pagamento já que se trata de uma entidade 
fantasma. É necessário que o empresário confira com bastante atenção as contas que paga. A ACIA 
coloca o seu departamento jurídico a disposição de seus associados para elucidar quaisquer dúvidas. 
Mais informações 3669 - 1331.

___________________________________________________________________________________

MOMENTO CÍVICO                                                                                                                            
A ACIA realizou o ato cívico de hasteamento das bandeiras em comemoração a Independência do Brasil. 
O evento aconteceu na manhã da sexta-feira, 4, no altar da pátria da Acia. A bandeira do Brasil foi 
hasteada por Ricardo Zema, a de Minas Gerais por João Bosco Sena e a de Araxá por Geraldo Lima 
Júnior, todos eles são ex-presidentes da ACIA. Compareceram o presidente Emílio Parolini e os diretores 
José Ramos Zago, Márcio Antônio Farid, Wellington Martins e Gildo José Ferreira, além das 
representantes da Câmara da Mulher Empreendedora, Valéria Sena Oliveira e Márcia Helena Larquer 
Moneda. O evento também foi prestigiado pelos empresários Max Neumann Neto, Bruno Vieira Mendes, 
José Humberto Borges Oliveira e Eliane Ribeiro e os funcionários da ACIA. O orador oficial foi o 
empresário e ex-presidente, Emílio Ludovico Neumann.                                                                       
___________________________________________________________________________________

CAI A VENDA DE CARROS                                                                                                                 
As vendas de automóveis comerciais leves em agosto recuou 9,5% em relação a julho - que teve o 
segundo melhor desempenho da história do setor após o recorde batido em junho deste ano. O volume 
comercializado no mês passado somou 247.612 unidades, ante 273.581 em julho, que teve dois dias 
úteis a mais. Em comparação com agosto de 2008, porém, os dados indicam alta de 7,03%. A Fiat está 
na liderança, com vendas de 61.862 unidades, contra 68.678 em julho. A Volkswagen vendeu 58.299 
automóveis e comerciais leves, ante 64.021 unidades no mês anterior. A General Motors aparece em 

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


seguida com vendas de 50.439, abaixo dos 56.018 veículos em julho. A Ford manteve a quarta 
colocação com vendendo 22.639 unidades no mês passado, contra 24.444 em julho.
___________________________________________________________________________________

GP ACIA                                                                                                                                          
A ACIA promoveu o GP - Grande Prêmio de Treinamento, um incentivo ao programa de capacitação por 
meio da realização de cursos de aperfeiçoamento voltados para seus funcionários. A meta era que todos 
os funcionários realizassem no mínimo 40 horas/aula de alguma atividade relacionada a sua função na 
ACIA. O GP de Capacitação da ACIA teve início e junho de 2008 e foi encerrado em julho de 2009. Os 
funcionários que acumularam o maior número de horas/aula ganharam brindes. A primeira colocada foi 
Miriam Alves Martins com 183 horas e faturou uma bicicleta. Em segundo lugar ficou Geralda Trindade 
com 170 horas e ganhou um liquidificador. A terceira colocada foi Nélia Gregori que fez 138 horas e 
ganhou um MP4.  
___________________________________________________________________________________

NOTA FISCAL ELETRÔNICA                                                                                                                
A Administração Fazendária de Araxá e a ACIA convidam todos os contabilistas e empresários para a 
palestra sobre Nota Fiscal Eletrônica que acontecerá nesta sexta-feira, 11, a partir das 9h na sede da 
ACIA. Os palestrantes serão Ivo Pereira de Souza e Sylvio Macário Pereira Alves Júnior. A presença de 
todos é muito importante! Venha saber mais detalhes sobre a utilização da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
___________________________________________________________________________________

CONSEP ASSINA CONVÊNIO                                                                                                              
O Conselho Municipal de Segurança Pública assinou convênio com a Prefeitura de Araxá e vai receber 
um repasse no valor de R$ 44.200,00. O presidente do Consep, Roberto Ney Lusvarghi, afirmou que o 
ato visa fortalecer a segurança do município. Segundo ele, o Conselho Municipal de Segurança Pública 
precisa muito do apoio da administração para dar continuidade ao projeto Rede de Vizinhos Protegidos e
para a instalação das câmeras de vídeo-monitoramento. Roberto disse que o grande objetivo é trabalhar
em parceria.  
___________________________________________________________________________________

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 na sede da Acia às 18h30 de 13 de outubro. Haverá 10 prêmios instantâneos - MP4’s Ainda
há tempo para a sua empresa participar. Basta entrar em contato com o Departamento Comercial: 
3669-1331. Não fique de fora e distribua muitos cupons.

           Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.

FRASE DA SEMANA                                                                                                                           
"A preocupação é como a cadeira de balanço: mantém você ocupado, porém, não o leva a lugar algum."
Hedy Silvado                                                                                                                                    

                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br
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