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RECADO DA DIRETORIA
A palavra Trainee ao pé da letra significa estagiário. Trainee é um tipo de cargo em uma empresa no 
qual o desenvolvimento profissional do funcionário é incentivado. O nome vem do inglês "training", ou 
treinamento. O Projeto Trainee, embasado na Nova Lei do Estágio de 25/09/2008, tem como 
objetivo fazer com que o estagiário tenha um tutor dentro da empresa, um treinador dentro do Instituto 
Apreender e, principalmente, tenha um professor orientador. Ele receberá cursos voltados à formação e 
ao desenvolvimento de carreira profissional. Durante seis meses,  fará um incremento na gestão de sua 
carreira no ambiente empresarial.  É parte da responsabilidade social empresarial, formar e desenvolver 
seus colaboradores e jovens estudantes para que se tornem novos colaboradores e conquistem o 
primeiro emprego. Saiba mais sobre este importante projeto que nossa Acia estabelece em parceria com
o Instituto Apreender e participe você também. 

Wellington Martins
Diretor ACIA e
Consultor de Novos Projetos do Instituto Apreender

                        
___________________________________________________________________________________

VICE-GOVERNADOR                                                                                                                          
O presidente da ACIA e Vice-Presidente da Federaminas, Emílio César Ribeiro Parolini, integrou a 
comitiva oficial que recepcionou o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Augusto Anastasia, no 
aeroporto de Jaguará, em Sacramento, no último dia 19. Também estava presente o presidente da 
Federaminas, Wander Luís Silva. O vice-governador do Estado foi homenageado pela Câmara Municipal 
local com a Medalha de Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento, em solenidade na Gruta
dos Palhares. Na ocasião, os dirigentes da Federaminas participaram de encontros com o vice-
governador e com a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de 
Sacramento. 
___________________________________________________________________________________

SEGURANÇA                                                                                                                                    
O Núcleo de Comerciantes da Rua Belo Horizonte do Programa Empreender da ACIA realiza um abaixo-
assinado no qual reivindica presença mais intensa da Polícia Militar na rua Belo Horizonte. O pedido é 
para que se disponibilize um policiamento ostensivo e sistemático durante todo o horário comercial (8h 
às 18h) em função do grande número de estabelecimentos comerciais instalados neste local. Segundo os
comerciantes o atendimento da solicitação trará mais tranqüilidade para os empresários e para os 
clientes.

___________________________________________________________________________________

PROJETO TRAINEE                                                                                                                            
O Instituto Apreender lançou em Araxá o Projeto Trainee que é desenvolvido em parceria com a ACIA e 
as escolas públicas de ensino médio. Já estão beneficiados cerca de 60 alunos do Ensino Médio e Técnico
com idade acima de 16 anos. O Projeto Trainee é um estágio supervisionado, que tem como objetivo 
preparar os jovens para o mercado de trabalho, com a duração de seis meses. As empresas interessadas
em oferecer uma vaga de estágio para os alunos que participam do projeto podem entrar em contato 
com o Instituto Apreender: 3662 - 3600 ou 3662 – 6555/Marcus ou com a ACIA 3669-1331/Max. A 
equipe do Projeto Trainee está a disposição para fornecer informações mais detalhadas.                        
___________________________________________________________________________________

NÚCLEO DE PAPELARIAS RECEBE CONSULTOR                                                                                    
O Núcleo de Papelarias do Programa Empreender da Acia, receberá nos dias 27 e 28 de agosto, o 
consultor do Sebrae, Cláudio Lima, para a realização de uma consultoria de mercado, com a duração de 
duas horas e meia, para cada uma das empresas participantes. Esta ação faz parte do Programa 
Comércio Varejista de Papelarias que é realizado em parceria com o Sebrae. A iniciativa busca auxiliar o 
empresário na organização de seu empreendimento, bem como na elaboração de um modelo 
empresarial com o emprego de ferramentas de gestão modernas que proporcionem maior rentabilidade 
e perenidade do seu negócio. Integram o Núcleo: Papelaria Central, Papelaria Regional, Rabisco 
Papelaria, Parati Modas, Joalheria Rezende e Gráfica São Geraldo.
___________________________________________________________________________________

EMÍLIO É VICE DA REGIONAL FEDERAMINAS                                                                                      
O presidente da ACIA, Emílio César Ribeiro Parolini, foi eleito 2º vice-presidente da Regional 
Federaminas Alto Paranaíba. A regional é formada pelas Associações Comerciais de Araxá, Patrocínio, 
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São Gotardo, Patos de Minas, Campos Altos e Rio Paranaíba. A Assembléia Geral Ordinária aconteceu na 
última semana em Patrocínio e contou com a presença do presidente da Federaminas Wander Luis Silva.
O 1º Secretário da ACIA, Alexandre Matizonkas, também participou da reunião. A nova diretoria da 
regional passou a ter a seguinte formação:                                                                           
Presidente: Marco Wendell Duarte Frazão - Presidente da ACIP – Patrocínio                                           
1º Vice Presidente: Daniel Freitas Resende - Presidente ACIPATOS - Patos de Minas                            
2º Vice Presidente: Emílio César Ribeiro Parolini -Presidente ACIA – Araxá                                      
Secretária: Rosângela de Fátima Lima Reis - Gerente Executiva ACIP/CDL - Patrocínio 
___________________________________________________________________________________

IMPORTÂNCIA DA REGIONAL                                                                                                             
Emílio Parolini afirma que o objetivo da Regional Federaminas Alto Paranaíba é fortalecer as associações 
comerciais da região do Alto Paranaíba com foco na economia, na política e no desenvolvimento de toda 
a região. “É fundamental a atuação efetiva da Federaminas junto às entidades regionais e municipais. A 
presença do presidente da Federaminas, Wander Luis Silva, na reunião da Regional em Patrocínio foi 
muito importante e representou mais força e comprometimento a este trabalho em nossa região.”  
___________________________________________________________________________________

CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA                                                                                                      
Um total de oitenta e seis empresas já aderiram a Campanha 2009 Premiado ACIA. O Supermercado 
Irmãos Paulo é o mais novo integrante da campanha. O Dia das Crianças em outubro irá sortear dois 
Play Stations e mais 10 prêmios instantâneos que serão MP 4. No Natal, haverá o sorteio de um carro e 
uma moto 0 km serão válidos todos os cupons de 2009, além de 130 prêmios instantâneos em vales 
compras no valor de R$ 100 cada. Ainda há tempo para a sua empresa entre as participantes da 
Campanha 2009 Premiado ACIA. Basta entrar em contato com o Departamento Comercial da Acial, de 
Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá. Ligue: 3669-1331.

           Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.

FRASE DA SEMANA                                                                                                                           
"Se você limitar o significado de seu trabalho a dinheiro, você logo estará sem energia."                        
Gerhard Gschwandtner ."                                                                                                                  

                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br
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