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RECADO DA DIRETORIA   
A  Câmara  da  Mulher  Empreendedora  da  ACIA  oferece  para  a  comunidade  de  Araxá  mais  uma
oportunidade de capacitação: o Workshop Impulso 2009 em Busca de Transfor-Ações. Nós, da Câmara
da Mulher Empreendedora da ACIA, acreditamos que o ser humano tem múltiplos  papéis. É preciso
encarar o desafio de ter uma atuação mais efetiva na sociedade. Conhecer seus problemas. Buscar
soluções. Dentro desta premissa elaboramos a programação do Impulso 2009. Vamos trazer a Dra Maria
Izabel que abordará a Lei Maria da Penha. É necessário que nos inteiremos, homens e mulheres, da
realidade da violência doméstica. 

Marinez Torres Gotelip Borja de Oliveira
Presidenta da Câmara da Mulher Empreendedora

___________________________________________________________________________________

ACIA PRESENTE NO CONGRESSO CACB
O presidente da ACIA, Emílio César Ribeiro Parolini, participou do 19º Congresso da Confederação das
Associações Comerciais do Brasil - CACB. O encontro reuniu os principais líderes associativistas do país
entre os dias 14 e 16 no Guarujá em São Paulo. Os empresários conviveram, durante três dias, com o
associativismo  e  empreendedorismo  por  meio  de  palestras,  debates  e  apresentação  de  cases,  que
proporcionaram a capacitação e a troca de experiências. O congresso teve como tema central o Valor
do Futuro. A CACB apostou em uma mensagem de otimismo e confiança: o verdadeiro empreendedor
que prepara o seu futuro é aquele que investe no seu presente.

___________________________________________________________________________________

IMPULSO 2009 - EM BUSCA DE TRANSFORM-AÇÕES
A Câmara da Mulher Empreendedora da ACIA promove mais um grande evento em Araxá. Impulso 2009
- Em busca de transform-ações,  no dia 4 de novembro no Centro Cultural do Sesc. São parceiros neste
evento  além  da  ACIA,  Sebrae,  Sesc,  Construvel,  Câmara  Municipal  e  Prefeitura  de  Araxá.  Mais
informações e adesão na ACIA: 3669-1331.
___________________________________________________________________________________

PROGRAMAÇÃO
O Impulso 2009 - Em busca de transform-ações terá início a partir às 17h com o credenciamento. A
abertura oficial acontecerá às 17h30. A Palestra I abordará a  Lei Maria da Penha com a Dra. Maria
Isabel da Silva - Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, acontece entre 18h30 e 20h.
A Palestra II,  É possível  ser feliz,  é de 20h às 22h, com o palestrante Antônio Roberto Soares -
Consultor Comportamental. No encerramento, música ao vivo com Ricardo Bombarda, e coquetel.
___________________________________________________________________________________

CENTRO DO VOLUNTARIADO DE ARAXÁ
O Instituto Apreender convida para a solenidade oficial de lançamento do Centro de Voluntariado de
Araxá. O evento acontecerá no auditório da ACIA, nesta quinta-feira,  22, às 19h. O lançamento do
Centro de Voluntariado de Araxá contará com a presença do Dr. Victor Alcântara da Graça, Gerente-
executivo da Fundação Abrinq. Esta iniciativa tem o total apoio da ACIA. Serão apresentados cases de
sucesso do Programa Adotei um Sorriso e Lar Santa Terezinha. 
______________________________________________________________________

MINAS FÁCIL
A Prefeitura de Araxá assinou convênio com a ACIA para o repasse de verbas que serão utilizadas para a
manutenção dos serviços oferecidos por meio do Minas Fácil em Araxá. O Poder Executivo irá repassar
um total de R$ 26.400,00 a ser liberado  em doze parcelas  mensais  de R$ 2.200,00. O objetivo é
estabelecer uma cooperação mútua visando o auxílio no custeio do Minas Fácil,  entidade que presta
relevantes  serviços  a  classe  empresarial  e  aos  contadores  araxaenses.
______________________________________________________________________



CERTIFICAÇÃO DIGITAL
A  ACIA,  em  parceria  com  a  Federaminas,  implantou  o  posto  de  atendimento  para  emissão  da
Certificação Digital que tem funcionado a pleno vapor. A Certificação Digital é a assinatura eletrônica
utilizada em muitos documentos, como na emissão de nota fiscal eletrônica. A ACIA é a única entidade
da microrregião autorizada a emitir a Certificação Digital. Mais informações com Delma Januária Silva na
sede  da  ACIA  ou  pelo  3669-1331.
___________________________________________________________________________________

CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA
A Campanha 2009 Premiado ACIA cumpriu mais uma etapa da sua vitoriosa trajetória. A ACIA realizou a
entrega dos prêmios referentes ao Dia das Crianças. O presidente Emilio Parolini e o diretor Roberto Ney
Lusvarghi entregaram um Play Station 2 para cada um dos sorteados: a professora Doralice Aparecida
da Silva do bairro São Pedro e o senhor Pedro Scarpellini do Centro. As vendedoras, Márcia da Tok do
Corpo, e Renata, do Supermercados ABC, receberam  R$ 200 em dinheiro. Parabéns aos ganhadores! 

           Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.

FRASE DA SEMANA                                                                                                                           
"Somos responsáveis, isto é, respondemos, pelas escolhas que fazemos. E, acredite, o nosso sucesso 
dependerá, e muito, das escolhas que fizermos. Viver é optar, é fazer escolhas. Quais são as suas 
escolhas?”
                 Luiz Marins.   
                                                                                                
                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br

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

