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RECADO DA DIRETORIA
Nesta semana, são dois os recados.  O primeiro é para os empresários procurarem os seus contadores e 
verificarem o prazo que a sua empresa possui para implantar a Nota Fiscal Eletrônica. Muitos terão que 
ter este serviço em funcionamento em 1º de setembro. Peço que todos fiquem atentos aos prazos para 
não serem penalizados. O outro recado é de otimismo. Dados da Fecomércio comprovam que o comércio
venceu a crise. Pesquisa aponta que o faturamento real do comércio varejista no 1º semestre deste ano 
foi praticamente o mesmo de 2008. Esta é uma ótima notícia!

Emílio César Ribeiro Parolini             
Presidente da Acia

                         
___________________________________________________________________________________ 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL                                                                                                                   
A ACIA já pode emitir Certificação Digital. O início das atividades aconteceu em dia 3 de agosto. O posto 
de atendimento conta com uma funcionária da Certisign, que é a Autoridade de Registro (AR) 
responsável pela emissão dos certificados para clientes pessoas física e jurídica. A Certificação Digital é 
uma assinatura digital utilizada em muitos documentos como, por exemplo, na emissão de nota fiscal 
eletrônica. Os órgãos públicos e entidades privadas, tais como Receita Federal, Poder Judiciário e 
bancos, por força de lei têm direcionado o contribuinte e o consumidor para o meio eletrônico. Todas as 
transações, para a garantia da autenticidade e integridade, obrigatoriamente, precisam possuir a 
assinatura eletrônica. O Certificado Digital é concedido por empresa autorizada pelo Governo Federal 
como é o caso da Certisign - maior empresa de comercialização e validação de certificados digitais do 
país. 
___________________________________________________________________________________

COMO OBTER A CERTIFICAÇÃO DIGITAL                                                                                            
Todos os interessados em ter Certificação Digital devem acessar o site da ACIA www.aciaraxa.com.br e 
clicar no link da Certisign. O pagamento é feito por meio de boleto bancário ou cartão de crédito. Depois 
é só agendar um horário no posto de atendimento na ACIA quando ocorrerá a validação da 
documentação. Em um prazo de até 72 horas o empresário recebe um e-mail que possibilitará a 
instalação do Certificado Digital. Mais informações podem ser obtidas na ACIA ou pelo telefone 3669-
1331.
___________________________________________________________________________________

MEIO AMBIENTE I                                                                                                                             
A Câmara do Distrito Industrial da ACIA/Núcleo do Programa Empreender promover uma palestra sobre 
Fiscalização Ambiental voltada para a área empresarial. O encontrou reuniu na representantes do 
Latícinios Jussara, Realpa, Santa Clara, Projetec, Fertitranding, Prescismec, além de outras empresas da 
cidade como Fosfértil, Vera Cruz Transportes e Econ. O presidente da ACIA, Emílio Parolini, prestigiou o 
evento e afirmou ser muito importante esclarecer os empresários sobre este tema tão atual. A reunião 
também teve a participação dos diretores da Casa Júlio Dário que apresentaram o trabalho desenvolvido
pela instituição e do representante da CTBC que falou sobre o serviço de banda larga oferecido pela 
empresa na cidade. 

___________________________________________________________________________________

MEIO AMBIENTE II                                                                                                                           
A questão ambiental foi abordada pelo tenente da Polícia Militar, Reginaldo Correa Silva, e pelo membro 
do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá –IPDSA , Geovane Rogério dos 
Santos. Eles explanaram sobre a atuação dos órgãos de regulação, citou exemplos de Araxá. O tenente 
Reginaldo ressaltou que o objetivo da reunião era orientar os empresários sobre a legislação e o trabalho
da polícia. Segundo ele, a fiscalização muitas vezes é mal interpretada.Destacou que é preciso que os 
empresários tenham conhecimento de suas obrigações e utilizem adequadamente os órgãos de 
fiscalização e regulação. Geovane salientou que a exigência de licenças pode ser utilizada pelo 
empresário de forma positiva para diferenciar o seu empreendimento. Cada vez mais o mercado 
consumidor de valoriza as empresas ambientalmente responsáveis. Ambos detalharam todo o processo 
das normas técnicas para proteção e conservação do meio ambiente e as implicações do 
descumprimento. A legislação do Estado de Minas Gerais é uma das mais rigorosas do Brasil.

___________________________________________________________________________________

NOTA FISCAL ELETRÔNICA I                                                                                                              
A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado 



eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de 
mercadorias ou uma prestação de serviços - ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida 
pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, 
do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador. A Nota Fiscal Eletrônica tem validade em 
todos os Estados da Federação e já é uma realidade na legislação brasileira desde outubro de 2005, com
a aprovação do Ajuste SINIEF 07/05 que instituiu nacionalmente a Nota Fiscal Eletrônica. As médias e 
pequenas empresas também podem emitir NF-e. Não há nenhuma restrição quanto ao porte das 
empresas emissoras de NF-e. Empresas voluntárias de pequeno e médio porte também poderão se 
credenciar como emissoras de NF-e. 
___________________________________________________________________________________

NOTA FISCAL ELETRÔNICA II                                                                                                            
O Protocolo ICMS 42/09 objetiva escalonar a ampliação da obrigatoriedade de uso da NF-e de forma 
que, até o final de 2010, estejam alcançados por esta obrigatoriedade todos os contribuintes do ICMS 
que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações:
1. Desenvolvam atividade industrial
2. Desenvolvam atividade de comércio atacadista ou de distribuição
3. Pratiquem saídas de mercadorias com destino a outra unidade da Federação
4. Forneçam mercadorias para a Administração Pública
Link com as empresas obrigadas a emitir a NF-e: 
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2009/pt042_09.htm.  
___________________________________________________________________________________

CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA                                                                                                      
O sorteio do 2009 Premiado Acia/Dia dos Pais aconteceu na noite desta segunda-feira, 10. A terceira 
etapa da campanha foi um grande sucesso. Os dois notebook’s Kennex, Dual Core, 2 GB de Memória, 
HD 250, com gravador de CD e DVD e Web CAM integrada foram ganhos por:                                       
- Giseli Morais, bairro Área II - Loja Parati da rua Olegário Maciel.                                                        
- Angélica Abadia Ozório, bairro São Domingos - Tianinha Moda Íntima.                                                
As vendedoras Iêda da Parati e Marioneide da Tianinha, que atenderam as sorteadas, também 
ganharam R$ 200 cada uma. Os brindes da Campanha 2009 Premiado ACIA - Dia dos Pais serão 
entregues na próxima terça-feira dia 18, às 18 horas, na sede da Associação Comercial, Industrial, de 
Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá..

           Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.

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/

