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RECADO DA DIRETORIA
A Acia é uma entidade dinâmica que não para. Esta sempre em busca de serviços que possam atender 
as demandas do empresário araxaense. A certificação digital se insere neste contexto. Não existem 
dúvidas de que é um processo irreversível. Não tem como ficar fora dela. Assim, a Acia está entre as 
primeiras Associações Comerciais de Minas Gerais que se credenciaram como Postos de Atendimentos 
para emissão e validação de Certificados Digitais. Este novo serviço será implantado em parceria com a 
Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais - Federaminas, a Confederação das Associações 
Comerciais do Brasil - CACB e a Certsign - maior empresa brasileira nesta área. Alerto os empresários 
para que fiquem atentos aos prazos legais e não deixarem a implantação para última hora.

                                                                                                Emílio César Ribeiro Parolini
                                                                                                Presidente

ACIA IRÁ EMITIR CERTIFICADOS DIGITAIS                                                                                        
O Posto de Atendimento da Acia irá iniciar suas atividades em 3 de agosto. Contará com um funcionário 
da Certisign, que é a Autoridade de Registro (AR) responsável pela emissão dos certificados para clientes
pessoas física e jurídica. Informações: 3669-1331.Para trazer informações atualizadas para contadores e
empresários sobre esta nova conjuntura, o Conselho Regional de Contabilidade – CRC, com o apoio da 
Acia, Sebrae-MG e Uniaraxá, irá realizar o evento CRC Itinerante em 4 de agosto, das 14 às 18 horas, 
na Acia. Serão abordados três temas: certificação digital, nota fiscal eletrônica e o micro empreendedor 
individual - MEI.
___________________________________________________________________________________

FIQUE POR DENTRO!
A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e é um documento digital emitido e armazenado eletronicamente, com o 
intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação 
de serviços. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente e pelo Fisco. Será 
obrigatório o uso da NF-e até o final de 2010 para todos os contribuintes do ICMS que se enquadrem em
pelo menos uma das seguintes situações: desenvolvam atividade industrial, desenvolvam atividade de 
comércio atacadista ou de distribuição, enviem mercadorias para outros estados da Federação ou 
forneçam mercadorias para a administração pública. 
___________________________________________________________________________________

ARAXÁ DIGITAL
O Projeto Araxá Digital iniciará, efetivamente, suas atividades de inclusão digital a partir deste próximo 
mês de agosto. O projeto é uma iniciativa da ACIA Jovem com a parceria da Prefeitura de Araxá, 
Instituto Educativo e o Uniaraxá. Nesta primeira etapa, serão atendidos trinta crianças com idade entre 
8 e 12 anos. Os alunos foram selecionados na Escola Estadual Armando Santos. A meta é atingir em 
2010 um total de mais de 100 crianças que terão acesso ao mundo virtual por meio da internet.
___________________________________________________________________________________

ALERTA 
A ACIA alerta para a ação de entidades e associações fantasmas que enviam boletos de cobrança 
bancária indevidos. São pessoas de má fé que visam ludibriar os empresários e obter lucro fácil por meio
de crimes de estelionato. Há associação e entidades que não existem, como a Associação Comercial do 
Brasil. Não se esqueça que qualquer cobrança de taxas e serviços feitas por ela não são procedentes. Há
muitos anos, a evidência de golpes de estelionato em todo o país tem sido alertada pela Acia e pelos 
órgãos da imprensa nacional. Mais uma vez, a Acia, aconselha conferir a origem do emitente antes de 
pagar boletos bancários. Se houver dúvidas entre em contato com a ACIA: 3669 - 1331.
___________________________________________________________________________________

CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                            
O prefeito Jeová Moreira da Costa, o comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, Euripes José Alves e
o presidente do CONSEP, Roberto Ney Lusvarghi, convidam para participar da 1ª Conferência Nacional 
de Segurança Pública - etapa municipal. O evento acontecerá nas dependências do Uniaraxá, nesta 
segunda-feira, 27, a partir das 8h. Informações através do site www.conseg.gov.  
___________________________________________________________________________________

VESTIBULAR UNIARAXÁ                                                                                                                    
O Uniaraxá promove o Vestibular Especial Julho 2009. As inscrições estão abertas para os cursos de 
Administração, Fisioterapia e Gestão de RH e podem ser feitas até esta sexta-feira, 24. As provas serão 
realizadas no mesmo dia. Os candidatos com ensino superior ou que fizeram Enem nos últimos três anos
podem requerer suas matriculas sem prestar vestibular. Informações: 0800 - 035 6777 ou pela internet 
no www.uniaraxa.edu.br . Esta é a última chance para ingressar no ensino superior em 2009, em Araxá.
___________________________________________________________________________________



CAMPANHA ACIA                                                                                                                              
A Campanha do Dia dos Pais da ACIA já está praticamente pronta para ir para as ruas As promoções 
terão início no próximo dia 27 de julho com a distribuição de cupons e rasgadinhas. O sorteio de dois 
notebooks acontecerá no dia 10 de agosto. O material publicitário do Dia dos Pais traz uma família de 
empresários. O patriarca é George José da Silva, 84 anos, e seus seis filhos homens que dirigem as 
empresas Sorveteria Moranguinho, Usinara, Montratec, Embagel e Embreara. Ainda há tempo para as 
empresas aderirem a Campanha 2009 Premiado ACIA, procure o Departamento Comercial da ACIA ou 
ligue para o 3669-1331. 

                                                             Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.com     
___________________________________________________________________________________

FRASE DA SEMANA                                                                                                                       
"Jamais se desespere em meio às mais sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai 
água límpida e fecunda."                                                                                                                   

                                                                                           Visite nosso site:
www.aciaraxa.com.br

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

