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RECADO DA DIRETORIA                                                                                                                    
A Câmara da Mulher Empreendedora da Acia programou para 4 de novembro a edição de 
2009 do workshop Impulso em busca de trans-formações. Esta atividade se insere 
dentro da sua missão de desenvolver a conscientização da responsabilidade pelo processo 
econômico, político e social.Também faz parte de suas prioridades buscar o aprimoramento 
na relação Capital X Trabalho. Fazem parte da programação do Impulso palestras 
motivacionais e sobre a Lei Maria da Penha. 

Marinez Torres Gotelipe Borja 
Oliveira                                       
Presidente da CME

___________________________________________________________________________________

SORTEIO DO DIA DAS CRIANÇAS                                                                                                      
A ACIA realizou o sorteio dos prêmios da campanha 2009 Premiado ACIA/Dia das Crianças, no Cine 
Teatro Brasil na noite desta terça-feira, 13. Dentre as centenas de cupons foram contemplados com o 
Play Station:
- Doralice Aparecida da Silva/ bairro São Pedro
  Tok do Corpo/vendedora Márcia
- Pedro Scarpellini/ Centro
  Supermercados ABC/vendedora Renata

Cada vendedora receberá R$ 200 - em dinheiro.

___________________________________________________________________________________

ENTREGA DOS PRÊMIOS                                                                                                                   
A entrega dos prêmios para os contemplados pela promoção do Dia das Crianças será realizada na sede 
da ACIA na próxima terça-feira, 20, às 18h. Foram distribuídos também outros 10 prêmios instantâneos,
os MP4, pelo sistema de rasgadinha. Uma das ganhadoras foi a doméstica Darlene Maria de Jesus Silva, 
33 anos, moradora do bairro Santa Rita. Ela comprou no Supermercado Urciano e recebeu a rasgadinha.
Ganhou na hora o MP4. Darlene que tem dois filhos, um de 6 anos e outro de 10 anos, disse que nunca 
tinha sido sorteada antes.
___________________________________________________________________________________

 ACIA ASSINA CONTRATO COM ODONTOPREV                                                                                    
A ACIA oficializou a parceria com a Odontoprev uma das mais competentes empresas de planos 
odontológicos do Brasil. É mais um grande benefício que a Associação oferece aos seus associados, que 
poderão estendê-lo aos seus colaboradores e familiares. A OdontoPrev é líder absoluta em assistência 
odontológica no Brasil e o plano ACIA/OdontoPrev conta com vantagens exclusivas. O contrato foi 
assinado pelo presidente Emílio Parolini e pelo consultor da empresa Gilson Frota na terça-feira, 6.
 ___________________________________________________________________________________

ATENDIMENTO ESPECIAL                                                                                                                  
O plano ACIA/Odontoprev tem abrangência nacional. Em Araxá já são mais de 16 profissionais 
credenciados. O atendimento é sem burocracia, além de não ter necessidade de pré-aprovação e de 
carência. A consulta é marcada diretamente com o dentista credenciado escolhido. No Plano Integral são
beneficiários os colaboradores e dependentes legais, ou seja, cônjuge, filhos solteiros com até 21 anos 
ou 24 anos - se universitários e dependentes legais no INSS e IR. Os beneficiários do Plano Integral 
pagam uma taxa mensal de R$ 14 por pessoas que será descontada em folha de pagamento. Mais 
informações com o Departamento Comercial da ACIA: 3669-1331.
______________________________________________________________________

NOVO TELEFONE SCPC                                                                                                                      
O SCPC/ACIA passará a utilizar o 0800-707-4024 para as consultas por telefone a partir de 17 de 
outubro. O serviço 0300, que era utilizado, tornou-se inviável em função de seus custos. Para utilizar o 
0800-707-4024 é necessário cadastrar os números de telefones que originarão as chamadas para o 
SCPC/ACIA. Esta providência deverá ser feita com Nélia 3669-1331 ou  pelo  renic@aciaraxa.com.br. 
Este é um procedimento de segurança para evitar utilização indevida. 

______________________________________________________________________

NOVAS TARIFAS                                                                                                                               
Para as consultas efetuadas pelo novo serviço de 0800 não haverá custo de telefonia, mas apenas o 



acréscimo de R$ 0,40 sobre os valores constantes na tabela do SCPC via Internet. Isso se faz necessário
para cobrir a remuneração do pessoal do call center e as despesas com a utilização do 0800-707-4024. 
Uma tabela de preço será enviada em breve com as informações sobre as tarifas a serem praticadas. 
Lembramos que a utilização da internet para as consultas é o meio mais econômico, rápido, seguro e 
completo do associado fazer suas consultas e registros. 
___________________________________________________________________________________

CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA                                                                                                      
A Campanha 2009 Premiado ACIA prosseguirá nestes últimos meses do ano. Agora, é a vez da maior 
data promocional do comércio, o Natal. Em dezembro, a ACIA vai sortear uma moto e um carro zero km,
além de centenas de prêmios instantâneos. Atenção comerciante, ainda há tempo para aderir à 
campanha e aumentar as s vendas de fim de ano. Quem tem participado das outras etapas da 
Campanha 2009 Premiado ACIA sabe do sucesso da promoção e pode adquirir novos cupons para 
distribuir entre seus clientes no Departamento Comercial da ACIA. 

           Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.

FRASE DA SEMANA                                                                                                                           
“Dê um peixe a um homem faminto e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar, e você o estará 
alimentando pelo resto da vida." 

                                                        
                                                                                                
                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br

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

