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RECADO DA DIRETORIA
Nesta semana tivemos o início dos Seminários Empresariais 2009. As 20 Clínicas Tecnológicas oferecidas
preencheram todas as vagas. Este fato é bastante significativo: mostra que o empresário araxaense tem
procurado a capacitação profissional não só para si, mas também para os seus funcionários. Ontem, Dr. 
Roberto Simões, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais – Faemg e Diretor-
Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-MG traçou um quadro da situação atual e as perspectivas
do agronegócio. De forma didática, mostrou os números que lastreiam o setor. As mais de 200 pessoas 
que estavam presentes passaram a entender mais a atual conjuntura da agricultura e pecuária do Brasil.
Na próxima terça-feira, dia 30, a palestra magna Impacto da crise econômica na indústria e no 
setor mineral será proferida por João Bosco Silva, Diretor-superintendente da Votorantim Metais e da 
CBA – Companhia Brasileira de Alumínio. 

                         Valda Eurides Alves Sánchez
                         Presidente da Fundação Cultural ACIA 

__________________________________________________________________________________ 

SITE ACIA
A ACIA reestruturou o seu site que tem recebido um grande número de visitas. Nele, os associados 
podem encontrar informações, promoções e serviços na área empresarial. Uma prova de que o conteúdo
tem agradado é a quantidade crescente de acessos: 
1,5 mil em maio
1,9 mil até agora no mês de junho
                                                     Acesse: www.aciaraxa.com.br   
___________________________________________________________________________________

PLANO CORPORATIVO OI ACIA                                                                                                          
Os associados da ACIA podem adquirir o Plano Corporativo OI/ACIA que proporciona uma série de 
vantagens na utilização do telefone celular. Confira:

•          Assinatura de R$ 19,98; 
•          Créditos acumulativos de R$ 20,00;
•          Ligação intragrupos grátis;
•          Ligação para fixo DDD 034 grátis;
•          Ligação para OI mesmo DDD R$ 0,20;
•          Média geral de R$ 0,29 o minuto; entre outros. 

Os interessados devem procurar o Departamento Comercial da ACIA.
___________________________________________________________________________________

PROJETO ACIA BENEFÍCIOS
A ACIA vai lançar em julho o ACIA BENEFÍCIOS que é uma cesta de produtos com desconto e isenção de
mensalidades que serão oferecidos a seus associados como: chip da OI, pacote de consultas no SCPC,  
seguro de vida e seguro patrimonial. Ainda foram desenvolvidos projetos diferenciados para profissionais
liberais, micro e pequena empresa. O objetivo da ACIA é proporcionar ainda mais benefícios para o 
associado. Mais informações no Departamento Comercial da ACIA.
___________________________________________________________________________________

NOVO CURSO                                                                                                                                   
O próximo curso promovido pela ACIA é "FORMAÇÃO DE PREÇO". O instrutor será José Ronaldo do 
SEBRAE/MG. O curso terá a carga horária de 15 horas/aula e acontecerá de 6 a 9 de julho no horário de 
18h30 às 22h30. Este curso apresenta os elementos essenciais para a formação de preço: custos fixos e
variáveis, despesas fixas e variáveis, métodos de formação do preço, definição do preço de venda. O 
público-alvo são os empresários que necessitam de informações básicas, porém essenciais, para formar 
o preço de venda a partir da composição dos gastos de seu negócio. Informações e inscrições: 3669-
1331.

___________________________________________________________________________________

INADIMPLÊNCIA
A inadimplência das empresas brasileiras cresceu 27% no acumulado de janeiro a maio de 2009, em 
comparação com o mesmo período de 2008, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira, 24, 
pela Serasa Experian. De acordo com a pesquisa, apesar da elevação, o indicador das empresas vem 
perdendo fôlego. Nos três primeiros meses de 2009, a inadimplência das pessoas jurídicas havia 
crescido 33,1%, e no acumulado de janeiro a abril, 28,3%, quando comparado com os mesmos períodos
de 2008. Na variação de maio de 2009 sobre maio de 2008, a inadimplência das empresas aumentou 
21,9%. Para os analistas, a evolução reflete a relação entre dois períodos com conjunturas diferentes: 
com a crise (2009) e sem (2008).   
__________________________________________________________________________________

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


CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA                                                                                                      
O presidente Emilio César Ribeiro Parolini e o diretor Alexandre Matizonkas fizeram a entrega dos 
prêmios do Dia dos Namorados do 2009 premiado Acia, na noite desta segunda-feira, 22. Os dois 
vendedores que atenderam aos ganhadores da TV e do Micro System também ganharam e receberam 
R$ 200 de presente cada um.                                                                                                            
Confira os ganhadores do Dia dos Namorados                                                                                     
Televisão LCD Phillips 32”: Alessandro Silva Rosa - bairro São Geraldo/Supermercado ABC - 
vendedora Karina.                                                                                                                            
Micro System NKS: Eder José Alves – bairro Fertiza/Lojas Parati – vendedora Suely.   

                     Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.com_

___________________________________________________________________________________ 

FRASE DA SEMANA                                                                                                                           
"É impossível avaliar a força que possuímos sem medir o tamanho do obstáculo que podemos vencer, 
nem o valor de uma ação sem sabermos o sacrifício que ela comporta.

"H. W. Beecher 

                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br
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