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RECADO DA DIRETORIA
Estamos na fase final do fechamento da programação dos Seminários Empresariais 2009. Esta será uma 
oportunidade para se obter informações sobre ferramentas e ações de gestão empresarial. Em especial 
das diversas nuances da conturbada conjuntura econômica que atravessamos. Personalidades de 
destaque nacional estarão em Araxá para proferir as palestras magnas. Clínicas tecnológicas sobre 
variados assuntos das áreas de finanças, legislação, marketing, recursos humanos serão 
disponibilizadas. Na próxima semana, todos receberão a programação completa. Empresário, participe!

                         Valda Eurides Alves Sánchez
                         Presidente da Fundação Cultural ACIA 

___________________________________________________________________________________

SITE ACIA
A ACIA reestruturou o seu site que tem recebido um grande número de visitas. Nele, os associados 
podem encontrar informações, promoções e serviços na área empresarial. Uma prova de que o conteúdo
tem agradado é a quantidade crescente de acessos. Veja o número de visitas: 
1,5 mil em maio
245 nos três primeiro dias de junho
                                                     Acesse: www.aciaraxa.com.br   
___________________________________________________________________________________

PROGRAMA EMPREENDER NO FESTIVAL DE GASTRONOMIA                                                                 
A qualidade da cachaça produzida em Araxá foi um dos destaques do Festival Internacional de Cultura e 
Gastronomia de Araxá. Para que ela conseguisse atingir este patamar foram necessárias muitas ações 
com Núcleo do Programa Empreender da Acia. 
Estiveram presentes no estande do Programa Empreender da ACIA no Ouro Minas Grande Hotel sete 
marcas de marcas de cachaças produzidas em Araxá e região: Rainha de Araxá, Dona Beja, Rancho 
Alegre, Pura Origem - PO, Lenda do Chapadão, Segredo de Araxá e Do Coração.
___________________________________________________________________________________

CICLO DE ESTUDOS CRIMINAIS
O Centro de Estudos Criminais Dr. Danilo Cunha (CEC) promoveu o IIIº Ciclo de Estudos Criminais de 
Araxá. O evento foi realizado na Pousada Dona Beja e teve a participação de um público estimado em 
400 pessoas dentre acadêmicos de direito, professores universitários, policiais civis e militares, 
representantes do Ministério Público, magistrados, advogados, membros do Consep e agentes 
penitenciários, além de outras autoridades locais e regionais. Os destaques do evento foram as palestras
que abordaram os temas: “O Direito Penal no século XXI”, “Justiça Penal e a Mídia” e “Polícia, Sociedade
e Direitos Humanos”.
O Centro de Estudos Criminais foi criado em 2007 através de uma parceira entre a Polícia Militar, o 
Uniaraxá, a Polícia Civil, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Consep e a Subsecretária de 
Administração Prisional (SUAPE).
___________________________________________________________________________________

PROMOÇÕES SCPC/ACIA                                                                                                                   
O Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC da ACIA está com preços especiais A consulta da opção 
668 - SCPC Jurídica Empresarial Sintética proporciona análise das empresas. É muito útil quando 
pressoas jurídicas forem implementar negócios conjuntos como contratos, compras, prestação de 
serviços dentre outras ações . A taxa de consulta que é de R$ 7, sai por apenas R$ 4. A opção 676 - 
SCPC Jurídica Empresarial Analítica - é o mais completo e atualizado relatório de informações comerciais
sobre pessoas jurídicas do Brasil. Permite uma ampla análise da empresa consultada o que elimina 
riscos e proporciona segurança ns transações comerciais. O valor é de R$ 7,90 e também está na 
promoção por R$ 4,90. Estes preços promocionais são válidos até 30 de junho. Mais informações com a 
coordenadora do SCPC/ACIA, Nélia Trindade pelo 3669-1331 ou pelo renic@aciaraxa.com. 
___________________________________________________________________________________

INAUGURAÇÃO
A reforma do prédio da Acia está na etapa de conclusão das obras. As reformas vão possibilitar uma 
maior acessibilidade de portadores de deficientes físicos a sede da ACIA. A inauguração acontecerá no 
dia 15 de junho com uma programação especial:
8h - Hasteamento das bandeiras
19h - Arriamento das bandeiras 
19h15 – Lançamento do Projeto de Inclusão Digital da Acia Jovem
               Peça teatral “Abri minha empresa! E agora?”
___________________________________________________________________________________

CAMPANHA 2009 PREMIADO ACIA                                                                                                      
Já começou uma super promoção para incrementar ainda mais o Dia dos Namorados em Araxá. Com 

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


parceria do Senac, a Acia  vai realizar uma palestra muito interessante. O tema é “Preparando para 
Vender” que vai acontecer hoje, dia 04 de junho, a partir das 19h30, no Salão Ivan Costa, na sede da 
ACIA. É voltada para todos os vendedores das lojas associadas. Haverá também a Oficina Culinária 
“Massas e Molhos” nos dias 8, 9 e 10 de junho, às 19h, no Senac. A oficina terá duração de três horas 
por dia e tem como público-alvo empresários e clientes indicados pelas lojas participantes do 2009 
Premiado Acia. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas no Departamento Comercial da 
ACIA. Ligue: 3669-1331.

                     Saiba mais: www.2009premiadoacia.blogspot.com_

_________________________________________________________________________________ 

FRASE DA SEMANA                                                                                                              
"Inovação é o instrumento correto do empreendedorismo, o ato que transforma recursos em novas 
maneiras de gerar riquezas e prosperidade."                                                                                       
Peter Drucker.         

                                                                                           Visite nosso site: www.aciaraxa.com.br
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