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RECADO DA DIRETORIA
Nesta semana, a ACIA assinou convênio com a Odontoprev. É mais um serviço a ser prestado aos
associados,  seus dependentes e funcionários.  A assistência  odontológica  é hoje  o  terceiro  benefício
trabalhista mais solicitado pelos funcionários. As empresas investem cada vez mais na saúde bucal de
seus colaboradores como um instrumento de bem-estar e satisfação. A ACIA facilita esta ação para os
empresários. A OdontoPrev possui como diferenciais o profundo conhecimento sobre saúde odontológica,
o empenho e dedicação a clientes, associados e profissionais credenciados e investimentos constantes
em tecnologia.  Desenvolve produtos flexíveis,  adaptáveis  às necessidades de cada cliente. Por isso,
poderemos oferecer por meio da Odontoprev serviços de qualidade a preços muito acessíveis. No caso
da ACIA, é apenas R$ 14 por pessoa. É a ACIA mais uma vez ao lado do empresário araxaense.

Emílio César Ribeiro Parolini 
Presidente da ACIA

___________________________________________________________________________________

A MELHOR VENDA DE SUA VIDA
A ACIA promoveu a palestra “A Melhor Venda de sua Vida” com a psicóloga Eliana Stein na noite desta
terça-feira. O Auditório Edgard Maneira ficou lotado com um público de cerca de 150 pessoas. O evento
foi  um sucesso  com o  foco  voltado  para  os  vendedores  das  empresas  associadas.  Foi  uma ótima
oportunidade para qualificar funcionários e proporcionar crescimento profissional, além de incrementar
as vendas. No encerramento, houve sorteio de mais de 30 brindes.
___________________________________________________________________________________

ESTACIONAMENTO ROTATIVO CRESCE EM ARAXÁ
A área do estacionamento rotativo começou a ser ampliada na quinta-feira, 1º. A Zona Azul terá um
aumento de 50% de forma escalonada com o acréscimo de novas ruas, avenidas e praças até o mês de
abril de 2010. O 2º Tesoureiro da ACIA, Luiz César da Silva, que é também o presidente do Conselho do
Estacionamento Rotativo de Araxá, afirmou que foi feita uma pesquisa junto aos comerciantes que se
mostraram favoráveis ao aumento da área da Zona Azul.
___________________________________________________________________________________

ZONA AZUL
Já fazem parte da Zona Azul as ruas Calimério Guimarães e Almeida Campos e a praça Governador
Valadares. Estes locais já estão incluídos no estacionamento rotativo e o motorista ao estacionar tem
que pagar R$ 1 a cada duas horas. No dia 1º de dezembro, será a vez das avenidas Getúlio Vargas e
Imbiara, praça da Igreja Matriz e rua Capitão Izidro. Em 1º de fevereiro, haverá a inclusão das ruas Cap.
José Porfírio, Cassiano Lemos, Santos Dumont e av. Vereador. João Sena. Completam a expansão as
ruas Padre Anchieta e Alexandre Gondim a partir de 1º de abril de 2010.
___________________________________________________________________________________

CERAD SERÁ REFORMADO
O Cerad terá a sua sede reformada. A instituição que atua na recuperação de menores infratores tem
cerca de 20 internos na faixa etária de 13 a 17 anos. As melhorias no Cerad foram viabilizadas por
intermédio de parceria entre o Conselho Municipal de Segurança Pública - Consep e a Secretaria de
Desenvolvimento Humano. Segundo o presidente do Consep,  Roberto Lusvarghi,  a recuperação das
instalações do Cerad é fundamental para a melhoria do atendimento a estes jovens. O presidente da
ACIA, Emílio Parolini, participou do lançamento das obras ao lado do Vice-prefeito Miguel Júnior; do Juiz
de Direito, Renato Zupo; da promotora Mara Lúcia Dourado; do Comandante da Polícia Militar, Tenente-
coronel Euripes José Alves; dentre outros convidados.
______________________________________________________________________

COMÉRCIO REGISTRA ESTAGNAÇÃO EM SETEMBRO
A Serasa afirma que o comércio  sofreu uma estagnação no mês de setembro.  A alta  de 6,5% no
movimento do segmento de veículos, motos e peças não foi suficiente para compensar a queda da outra
metade dos setores pesquisados no mês passado. Esta alta não contrabalançou a queda ocorrida na
metade  dos  seis  setores  pesquisados:  recuo  de  0,6% no  segmento  de  móveis,  eletroeletrônicos  e
informática; variação - 0,3% no movimento das lojas de material de construção e queda de 2,1% na
atividade do segmento de tecidos, vestuário, calçados e acessórios.

______________________________________________________________________

JOVEM APRENDIZ FORMA 85 ALUNOS
O projeto  Jovem Aprendiz  formou  mais  85 adolescentes  em Araxá.  O projeto  é  desenvolvido  pelo
Instituto Bit Company, em parceria com Instituto Unibanco e o Programa da Criança e do Adolescente
-PCA e tem o apoio da ACIA. O programa social oferece cursos profissionalizantes, aulas de cidadania e
atividades práticas em empresas parceiras. O projeto Jovem Aprendiz destina-se aos jovens de família
em situação de vulnerabilidade social e econômica, com idades entre 16 e 24 anos e cursando o ensino
médio  público,  preferencialmente  os  que  tivessem iniciado  o  2º  ano  e  apresentassem desempenho



positivo.
___________________________________________________________________________________

CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA
A Campanha 2009 Premiado  ACIA é  um grande sucesso.  A  criançada tem feito  festa  no  comércio
araxaense em busca de seus presentes. Uma grande quantidade de cupons é distribuída para o sorteio
dos  brindes  que  vai  acontecer  no  Cine  Brasil,  dia  13,  às  18h30.  Na  ocasião,  será  exibido  o  filme
Monstros S.A 2. O ingresso é R$ 3. Serão sorteados dois Play Stations. Atenção para o horário especial
de funcionamento do comércio neste fim-de-semana. Hoje, quinta-feira, dia 8, e amanhã, sexta-feira,
dia 9, as lojas funcionam de 8h às 19h. No sábado, dia 10, o comércio abrirá às 8h e irá fechar às 16h. 

           Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot  .

FRASE DA SEMANA
"Gerenciamento por objetivos funciona se você primeiro pensa sobre seus objetivos principais. Porém 
90% das vezes as pessoas não o fazem." 
                                                             Peter Drucker 
                                                                                                
                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br
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