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RECADO DA DIRETORIA
A Campanha 2009 PREMIADO ACIA está a todo vapor! Nosso pessoal do Departamento Comercial está 
na rua para oferecer novas inscrições para quatro campanhas de 2009 - namorados, pais, crianças e 
Natal. Tem acontecido reuniões com parceiros para propor novas estratégias aos empresários para que 
preparem suas equipes  e melhorarem cada dia mais suas vendas. Para o Dia dos Namorados temos 
algumas novidades. Um fato que tem chamado atenção são os "garotos propaganda": Comerciantes que
são fotografados para protagonizarem a campanha. Já está em produção o material da próxima 
campanha: fotos, cotação de preços em gráficas e aquisição dos prêmios a serem sorteados. Nesta 
semana fizemos a entrega dos prêmios aos ganhadores da promoção do Dia das Mães.Toda esta 
movimentação nos lembra um frase: "Em tempo de crise: existem aqueles que choram e aqueles que 
vendem lenços. “
Nós estamos neste segundo grupo. É claro!
Boa semana!

Wellington Martins
                    Diretor de Marketing e Relacionamento

__________________________________________________________________________________

PROGRAMA EMPREENDER - CACHAÇA                                                                                                
O Núcleo de Produtores de Cachaça da ACIA vai participar do Festival Internacional de Cultura e 
Gastronomia de Araxá que será realizado no Ouro Minas Grande Hotel entre os dias 27 e 31 de maio. 
Será montando no local um stand para a exposição de todas as marcas de cachaças participantes do 
Programa Empreender. Haverá degustação e venda das cachaças. Atualmente há cerca de doze 
produtores que integram o Núcleo de Produtores de Cachaça da ACIA e que estarão no evento.

HAPPY HOUR EMPRESARIAL
A Câmara da Mulher Empreendedora da Acia irá realizar o Happy Hour Empresarial nesta quinta-feira,
21, no Centro Cultural do Sesc, às 18h30. A proposta é oferecer acesso a informações que proporcionem
um relacionamento saudável entre trabalhadores e empregadores. Serão abordados os temas: 
Legislação Trabalhistas – aspectos práticos pelo Prof. Marcelo Chaer Resende e Danos Morais nas 
Relações Trabalhistas pelo Dr. Renato Zouain Zupo. O moderador será o Promotor de Justiça, Dr. Marcus
Paulo Queiroz Macêdo. Apoio ACIA e Sesc. Informações e inscrições: 3669.1331.
___________________________________________________________________________________

PROGRAMA EMPREENDER - SEGURANÇA
A Câmara Setorial da ACIA no Distrito Industrial viabilizou a contratação de vigilância noturna para 
propiciar mais segurança às empresas nstaladas. O serviço funciona no período das 19h às 7h com 
controle da entrada e saída de pessoas e veículos. O presidente da Câmara Setorial do DI, Roberto Ney 
Lusvarghi, disse que atualmente são dois vigilantes que se alternam. Ele afirmou  que caso ocorra 
adesão de novas empresas haverá o aumento do capital e, conseqüentemente, viabilizará a cobertura 24
horas.
___________________________________________________________________________________

CONVÊNIO COM O BANCO DO BRASIL DISPONIBILIZA CRÉDITO 
Linhas de crédito para capital de giro (BB Giro Rápido), antecipação de recebíveis (Antecipação de 
Crédito ao Lojista - ACL, Recebíveis Cartão a Realizar), linhas para investimento (Cartão BNDES, Proger 
Empresarial) e serviços (pagamento eletrônico de salários) estão disponibilizados pelo Banco do Brasil 
para as empresas filiadas às Associações Comerciais mineiras. Este é o resultado de um convênio 
formalizado com a Federaminas em 14 de maio. Horizonte. O BB Giro Rápido, por exemplo, é destinado 
a atender necessidades de capital de giro de forma automatizada e massificada. O crédito é pré-
aprovado - composto de limites rotativo (Cheque Ouro Empresarial) e fixo (Capital de Giro). As micro e 
pequenas empresas, com faturamento bruto anual de até R$ 5 milhões, tem prazo de 18 meses para 
pagamento. É possível renovações automáticas e sucessivas. O teto é de R$ 120 mil, dos quais R$ 100 
mil são para o crédito fixo e R$ 20 mil para o rotativo. 
___________________________________________________________________________________

CELULAR MAIS BARATO
A ACIA oferecendo aos seus associados um plano  corporativo especial de telefonia móvel por meio de 
um convênio com a OI. Existem muitas vantagens: Plano Controle Empresarial, Ligações Grátis para Fixo
DDD 034, Ligações Grátis Intragrupo, Créditos Acumulativos de R$ 20, Ligações para OI mesmo DDD a 
R$ 0,20 e preços especiais em chips e assinaturas. Informações mais detalhadas no Departamento 
Comercial da ACIA 3669-1331.
___________________________________________________________________________________



2009 PREMIADO ACIA
A ACIA promoveu a entrega dos prêmios que foram sorteados na campanha do Dia das Mães na noite 
desta terça-feira, 19. Os contemplados  demonstraram muita alegria e satisfação em receber os seus 
prêmios. Ganharam uma Máquina Fotográfica Digital: Roney Teles Vargas - Graffiti Modas, Ronaldo 
Esteves de Ávila - Loja Floricultura Araxá e Cleide Maria Soares - Vertes Cosméticos. As duas TV’s LCD 
32 foram para Oneida Régia Silva - Supermercado ABC e Hinquinker Luciano da Silva - Supermercado 
Bernardão. O presidente da ACIA, Emilio Parolini, fez a entrega dos prêmios ao lado dos diretores 
Wellington Martins, Alexandre Matizonkas,  Márcio Antônio Farid, Roberto Ney Lusvarghi e Gildo José 
Ferreira.A Campanha “2009 Premiado ACIA” continua com a promoção do Dia dos Namorados.

                                                                            Saiba mais www.2009premiadoacia.blogspot.com
__________________________________________________________________________________ 

FRASE DA SEMANA
Somos responsáveis, isto é, respondemos, pelas escolhas que fazemos. E, acredite, o nosso sucesso 
dependerá, e muito, das escolhas que fizermos. Viver é optar, é fazer escolhas. Quais são as suas 
escolhas?
                 Luiz Marins.         
                                                                                             Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br


