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RECADO DA DIRETORIA
A Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá - ACIA vai inaugurar 
uma nova fase na sua história com as reformas destinadas a proporcionar a acessibilidade em seu 
prédio. Com a reestruturação, haverá autonomia e mobilidade para um número maior de pessoas que 
poderão usufruam dos serviços e espaços com mais segurança, confiança e conforto. É uma ação de 
cidadania da ACIA que garante o bem-estar e o direito de “ir e vir” livremente.

                   Ana Luiza Borges Goulart 
                                                            Presidente da Câmara dos Empretecos

INAUGURAÇÃO
As obras do prédio da Acia estão na fase de acabamento. As reformas vão possibilitar maior 
acessibilidade a portadores de necessidades especiais na sede da ACIA. A inauguração acontecerá nesta 
segunda-feira, dia 15 de junho, com uma programação especial:
8h - Hasteamento das bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Araxá
19h - Arriamento das bandeiras  
19h15 – Abertura com a Dr. Mara Lúcia Silva Dourado, Promotora de Justiça 
             Lançamento do Projeto de Inclusão Digital da Acia Jovem
             Peça teatral “Abri minha empresa! E agora?”
Teatro Corporativo
“No palco, são encenadas situações do cotidiano de pessoas. Mostram que é preciso aprender a planejar,
vender, estudar o mercado, selecionar fornecedores e empregados, calcular preços com base nos custos 
e administrá-los, estabelecer controles e, tudo isso, com qualidade de vida.”
O grupo de teatro é coordenado pela psicóloga organizacional e do trabalho Tânia Leite. Ela é autora do 
livro “Os sete pecados capitais nas organizações.” 

___________________________________________________________________________________

BELEZA                                                                       
A Câmara da Mulher Empreendedora da ACIA promoveu em parceria com O Boticário um curso 
relâmpago de auto-maquiagem para as empresárias. Segundo a proprietária do Boticário, Iris Moura 
Nunes, além da apresentação de novos produtos da linha outono/inverno, houve também algumas dicas 
de como obter melhores resultados na hora de se maquiar. As novas colônias  também foram 
experimentadas. A presidente da Câmara da Mulher, Marinez Torrez Gotelip Borja, gostou do evento e 
afirmou que todas ficaram satisfeitas. “No Dia dos Namorados as mulheres vão ficar ainda mais bonitas” 
finalizou.
___________________________________________________________________________________

PALESTRA PREPARANDO PARA VENDER                                                                                              
A palestra “Preparando para Vender” proferida pelo coordenador do Senac/Araxá, André Carvalho, atraiu
quase cem pessoas, dentre vendedores e empresários, que participaram do encontro realizado no Salão 
Ivan Costa na Acia. O evento foi resultado da parceria entre a Acia e o Senac e faz parte das promoções 
especiais voltadas para a campanha do Dia dos Namorados.
___________________________________________________________________ ________________

PRÊMIO MELHORES 2008                                                                                                                  
A Acia foi agraciada com o Mérito em Associativismo de Classe no evento Melhores 2008 promovido 
pela Associação de Imprensa do Triângulo e Alto Paranaíba - Aitimap/Jornal O Clarim. A Associação 
Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá foi representada pela sua diretora 
Ana Luiza Borges Goulart. A festa realizada no Grann Hall ainda teve a participação de outros diretores 
da Acia que também foram agraciados através de suas empresas. É o caso de Luiz César da Silva, Valda 
Eurides Alves Sánchez e Gildo José Ferreira. Também representaram a entidade no evento Max Emiliano 
Martins e Laena Inara Santos Neri.
 ___________________________________________________________________________________

SEMINARIOS EMPRESARIAIS 2009
A Fundação ACIA vai promover um super evento em Araxá. Já está tudo pronto para a realização dos 
Seminários Empresariais 2009. O encontro será uma grande oportunidade para os empresários 
araxaenses e a comunidade em geral obterem informações sobre ferramentas e ações de gestão 
empresarial e as diversas nuances da atual conjuntura econômica. Personalidades de destaque nacional 
estarão em Araxá para proferir as palestras magnas como João Luiz dos Santos Moreira, presidente da 
Confederação Brasileira de Convention Bureaux; Roberto Simões, presidente da Faemg e do Conselho 
Deliberativo do Sebrae/MG e João Bosco Silva, diretor superintendente da Votorantin Metais e CBA. 
Clínicas tecnológicas sobre variados assuntos das áreas de finanças, legislação, marketing, recursos 
humanos serão disponibilizadas. Os Seminários Empresariais 2009 acontecem entre os dias 23 e 30 de 
junho.



___________________________________________________________________________________

CONVITE                                                                       
O Consep, através do Comitê de Policiamento Comunitário Urbano, convida a todos para a reunião com 
a Associação dos Moradores do bairro Bom Jesus para tratar sobre a implantação da Rede de Vizinhos 
Protegidos, programa voltado para a questão de Segurança Pública desenvolvido pela Polícia Militar. A 
reunião acontece na rua Jason Armando de Paula, 247, nesta quarta-feira, 10, às 19h. O Consep estará 
lançando em breve o Comitê de Policiamento Rural que terá como objetivo desenvolver projetos de 
segurança pública específicos para a zona rural de Araxá e região. Contatos com o Consep através do 
telefone: 3669-2063.

___________________________________________________________________________________

CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA                                                                                                      
Oficina de Culinária                                                                                                                           
A Acia e o Senac realizaram a Oficina Culinária “Massas e Molhos” que teve início nesta segunda-feira, 8,
e prossegue até esta quarta-feira,10, sempre a partir das 19h, no Senac. A Oficina Culinária é voltada 
para os clientes das lojas participantes da Campanha 2009 Premiado ACIA. O Chefe de Cozinha, 
Donisete Damasceno, preparou de três tipos de massas diferentes com molhos especiais: o Espaguete a 
Bolonhesa, o Talharim a Carbonara e o Penne à Moda do Chefe que foram degustados pelos 
participantes.                                                                                                                                   

                                                                     Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.com_

_________________________________________________________________________________ 

FRASE DA SEMANA                                                                                                                           
“A maior virtude do homem é saber dizer ‘eu não sei’ e ‘eu não entendi’, perguntar e querer saber. 
Inteligente é quem pergunta o que não sabe e não quem fala sem saber.”                                            
Luiz Marins.         

                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br


