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 A Associação Comercial, Industrial e 
Prestação de Serviços de João Monlevade 
(Acimon) promove no dia 08 de dezembro a 17ª 
edição do Destaque Acimon, no Salão Nobre do 
Real Esporte Clube.

 O evento visa reconhecer o trabalho e 
competência dos empresários e empresas que 
investem no município, em seus respec�vos 
segmentos: comércio, indústria e serviço. 
 
 Conheça a seguir os homenageados: 

 - José Oscar de Morais, diretor da 
Prohetel Projetos e Construções foi eleito o 
Empresário do Ano;

 - Nos segmentos:

  - Comércio: BR Pneus; 
  - Indústria: Café Monlevade;
  - Serviço: Sicoob Credimepi. 

 - Moisés dos Anjos, Presidente das 
Colônias Bom Samaritano e Santa Luiza de 
Marilac, receberá o prêmio “Jean Antoine Félix 
Dissandes de Monlevade” em reconheci-
mento por sua par�cipação efe�va no desen-
volvimento de João Monlevade através de seu 
“Voluntariado e Altruísmo”; 

Solenidade acontece no dia 08 de dezembro
com homenagem e reconhecimento

àqueles que se destacaram ao longo de 2017

Premiação

 - ITAK - Ins�tuto de Tecnologia August 
Kekulé  receberá o prêmio “Monlevade Além 
da Fronteira”, pelo desempenho de suas ações 
além das fronteiras do nosso Estado e, prin-
cipalmente, do nosso País;

O mais tradicional evento  empresarial da região reúne autoridades,
personalidades, diversas ins�tuições, além de empresas associadas à Acimon

- Comércio: BR Pneus;

- Indústria: Café Monlevade;

- Serviço: Sicoob Credimepi. 



Carlos Augusto Arthuso é Presidente da Associação 

Comercial, Industrial e Prestação de Serviços de João 

Monlevade  -  ACIMON  -  e está em sua segunda Gestão 

(2015/2017). Há mais de 20 anos atua na entidade.

Queremos ouvir você!

Participe, opine, exerça seu Associativismo.

Fale com o Presidente:

presidente@acimon.com.br

(31) 3851.6056

Palavra do Presidente

PRESIDENTE:
CARLOS AUGUSTO ARTHUSO.

VICE-PRESIDENTE:
ANDRÉ HENRIQUE CARVALHO PROCÓPIO   E
LUIZ CLÁUDIO MARTINS FERREIRA.

SECRETÁRIOS:
ANGELA MARIA COSTANZO SOARES E MARCO TÚLIO 
MENDES.
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RAIMUNDO VITOR DA COSTA  E  ÉDER JÚNIO MARTINS.
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FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, JAYSON SANTOS 
OLIVEIRA, FREDERICO FONSECA MARTINS DE BARROS, 
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES, LIDINEY 
COTTA IZAÍAS, CASSIO BARROS EVANGELISTA E 
RODRIGO SOBREIRA MESSIAS.

CONSELHEIROS FISCAIS:
BRÁULIO MÁRCIO CARNEIRO, OTACÍLIO QUINTÃO 
CARNEIRO  E  HÉVERTON DE MOURA AZEVEDO.

SUPLENTES FISCAIS:
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, NICOLAU ALVES FERNANDES 
E  MARCOS ALBANO CARVALHO.

SEDE: RUA FLORESTA, 100 - BAIRRO SÃO JORGE - 
JOÃO MONLEVADE /MG - CEP 35930-235.

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 3851-6056.

COLABORADORES: ANA LUZIA DOS REIS, JANAÍNA 
ALCÂNTARA, HÊMILLE SOUSA, MARIA CRIST INA 
FERREIRA, ROBERTA COSTA  E  DÉBORA CAROLINO.
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GERÊNCIA: IARLEI QUINTÃO FRAGA.
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ITAK - Instituto Tecn. August Kekule
Buddys Escola de Tecnologia
Pão de Queijo Ideal
Escola Cantinho dos Sonhos

 A Acimon anunciou recentemente os nomes dos homenageados do Destaque Acimon 
2017. São empresas, empresários e cidadãos de muito respeito e com histórico de vida que serve 
de inspiração para todos nós. Em sua 17ª edição, o tradicional evento tem prestado homenagem 
a diversos representantes da sociedade monlevadense, valorizando e apoiando suas ações em 
bene�cio da população. 
 Temos orgulho de fazer parte de uma en�dade tão forte e conceituada no estado. São 
53 anos de trabalho e dedicação ao desenvolvimento socioeconômico do município e a certeza 
de que todo este tempo es�vemos no caminho certo. E estamos quase encerrando nossa gestão 
de cinco anos. O sen�mento é de muita sa�sfação e também de dever cumprido. Sabemos que 
ainda há muito por fazer, mas que a maioria das ações que planejamos, conseguimos executar. E 
isso nos deixa felizes e seguros de que a próxima Diretoria con�nuará primando pela é�ca, 
transparência e respeito. É assim que se constrói um futuro de conquistas e realizações. Calma, 
não estamos nos despedindo. Apenas acenamos para um novo começo, com novas ideias e no-
vos desafios, pois são eles que nos impelem para frente.
 Desejamos que projetos desenvolvimen�stas con�nuem a ser criados pela Acimon, e 
que aqueles que estão em andamento sejam realmente abraçados pelos nossos governantes e 
população. Não percamos nunca a vontade de sermos os agentes transformadores da realidade.

31 3851-6056

Clara Vasconcelos Alvarenga
Reinaldo de O. Cunha
Raimundo S. Carvalho
Marcos Gomes Vieira
Vilma T. M. Fereira Alves
Jefferson Balbino Gomes
Silma Aparecida Alves
Jordana L. Ribeiro de Sá
Marcos Sanches Barbosa
Caroline B. Leite
Iza Maria Cota
Tales R. da Silva Dias
Mariana Araújo Lima
Fellipe do Prado Arruda
Maria A. Ribeiro Soares 
Cristiane A. Machado
Daniela M. Dornelas
Jaisiane Jeniffer S. Andrade
Adair das Dores Marques
Paloma da Silva Freitas
José Carlos Valamiel

Fonte: Site Administradores

 Seja sincero: você sente que usa seu talento naquilo que faz? O que você 
produz é fruto de seu talento? Você reconhece ou sabe quais são seus talentos? Se você 
deseja abrir seu próprio negócio seja porque gostaria de mudar ou porque, infelizmente, 
perdeu o emprego; se você está infeliz porque há anos não gosta do que faz (e quem sabe 
ainda con�nue trabalhando com a mesma coisa e na mesma empresa); se você ainda é 
jovem e não sabe bem que profissão escolher ou pode ser que até esteja mais velho, 
porém ainda se sente perdido... Eu gostaria que você refle�sse sobre o que realmente 
significa TALENTO. Todos esses anos trabalhando com uma das metodologias de Autoco-
nhecimento mais reconhecidas do mundo, que é o Processo Hoffman, percebi que as 
pessoas têm muita dificuldade em iden-�ficar, descobrir e usar seus próprios talentos. 
Por isso, a importância de conversarmos sobre esse tema. Estamos acostumados a ouvir 
a palavra “talento” nas mídias e, em geral, quando ela surge, é para reforçar as compe-
tências relacionadas às artes. Então, a primeira coisa a refle�r é que “talento” não precisa 
necessariamente estar relacionado à grande exposição e nem a um dom ar�s�co. Há pes-
soas que têm ciência disso, mas há também quem sinta que precisa fazer algo de grande 
visibilidade para dar vazão ao próprio talento. Acredite: você nasceu com pelo menos 
uns três talentos e provavelmente não os usa para ter sucesso, dinheiro e nem 
sa�sfação. Para reconhecer e usar seus talentos de maneira consciente e plena é preciso 
você se autoconhecer. Sim, e já te explico o porquê e como iniciar este caminho.

 Quer começar a inves�gar sobre seus talentos? O primeiro passo é 
simples, de verdade, e começa por usar a memória para relembrar o que você 
gostava de fazer na infância. Isso mesmo, quero que você se recorde das 
a�vidades que te deixavam feliz. Você pode se surpreender! Sabia que aquelas 
suas brincadeiras infan�s estavam repletas de talentos “escondidos” e que 
vieram com você para serem desenvolvidos? Algumas pessoas têm talentos 
mais evidentes, mas a questão é que a grande maioria de nós “desaprendeu” ou 
se esqueceu dos talentos que possui. E há ainda os que negligenciaram suas 
capacidades inatas, isto é, não as desenvolveram, seja porque não quiseram ou 
porque não puderam. Se formos aprofundar, esses entraves estão ligados ao 
aprendizado emocional da infância. Esta é a fase em que começamos a desco-
brir o mundo e é também a que fomos, muitas vezes, repreendidos de forma 
repe��va ou controlados excessivamente por nossos pais ou cuidadores. A in-
tenção, claro, pode ter sido para o nosso bem e até mesmo para evitar algum 
perigo �sico, porém, em diversas situações, aquele �po de comportamento ou 
a�vidade infan�l que nos levou a tomar uma bela bronca poderia revelar nossos 
talentos em potencial.
 Quando crianças, em nosso pequenino cérebro, essas advertências 
sem explicações – ou seja, os “nãos” que não compreendíamos, porque sim-
plesmente não �nhamos ainda maturidade para tal – foram interpretados como 
se es�véssemos fazendo algo muito, mas muito ruim. Algo que nossos pais de-
saprovavam, mas que não sabíamos o porquê. Nossa percepção emocional na 
infância é a de que, se fizermos aquilo outra vez, seremos adver�dos ou não se-
remos amados. É aí então que começamos a abandonar nossos talentos e cres-
cemos cheios de medo, de vergonha, de insegurança, de autocrí�ca e de sen�-
mentos que nos impedem de acessar aqueles talentos mais legais. É como se 
es�véssemos cheios de “freios” em alguns talentos, e o resultado é que vamos 
nos desencorajando. Se você es�ver vivendo um momento de incertezas quan-
to às suas capacidades e habilidades, quanto à sua profissão, pare um pouco, 
�re um tempo para recordar seus talentos infan�s, aquilo que te dava prazer. 
Esse acesso à lembrança é fundamental para você começar a se livrar dos freios 
que por anos te deixaram preso. Tenho certeza que, ao fazer isso, muitas deci-
sões ficarão bem mais fáceis e o medo de errar, de não dar certo e a autocrí�ca 
darão espaço ao seu desenvolvimento.
 Espero ter lhe ajudado com essa reflexão e que você possa começar 
a dar novos passos em sua caminhada de talentos.

*Considerada uma das maiores especialistas em Autoconhecimento e Inteligência 

Comportamental do país. Atua há mais de 30 anos na área de Desenvolvimento Humano, 
por meio de treinamentos, palestras e consultorias que promovem a transformação 
interna. É autora de diversos best sellers. 

Pessoa Física | Profissional Liberal  | Instituição

Todos podem fazer parte de nosso quadro de associados.
Entre em contato conosco e veja como é vantajoso

ter uma entidade de classe apoiando o seu Negócio.
31 3851-6056

negocios@acimon.com.br

Agende uma visita

Já pensou em ser nosso associado?
Associação Comercial, Industrial e

Prestação de Serviços de João Monlevade

Aqui tem benefícios para você, colaboradores e, claro, para sua empresa.

* Heloísa Capelas

Adquira seu Certificado Digital (e-CPF ou e-CNPJ)

na Acimon. Somos parceiros da maior certificadora do País.

Certisign: sinônimo de Confiabilidade! 

Junte-se a nós e participe dessa iniciativa
Faça sua doação na Unimed-JM

ara conseguirmos doar uma Pcadeira de rodas, precisamos 
coletar anéis de alumínio e 

encher 140 garrafas pets de 2 litros!

Nós apoiamos esta campanha!

Max Planet
Pedacinho do Céu

Gelateria e Paleteria De La Fruta.

Isabella Machado Dias
Giliane de Ramos N. Cota

Cristiano Valério da Luz
Jairo Andrade

Daniela Santos Vieira
Maria A. da Silva

Janerson Luciano Silva
Elves Marlon Cota

Jackson Barcelos Fortunato
Iara Luiza Cardoso Mol
Elizete J. Pereira Vieira

Amália Maria do Nascimento
Kelson Luciano Fraga

Deivison de Oliveira Moreira
Darlan Nunes de Brito

Maria das Graças M. Francisco
Natália Gonçalves Menezes

Gilson Carlos da Silva
Therezinha Moraes Martins

Marcelo Oliveira Valentim
Túlio W. Batista Jacinto

SUA EMPRESA DESEJA AGENDAR UMA AUDIÊNCIA

DE CONCILIAÇÃO? PROCURE A ACIMON.

A  é rápida, eficaz, econômica e sem risco de injustiça.conciliação

Associação Comercial, Industrial e

Prestação de Serviços de João MonlevadeA
p

o
io

:

 Entre em contato: 31 3851-6056      |      Acimon: Aqui tem paz. Aqui tem PACE.
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Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Solicite uma simulação de crédito

31 3851-6056

Venha fazer uma simulação sem compromisso.
Alavanque seus Negócios!

O BDMG ESTÁ COM
TAXAS REDUZIDAS
PARA FINANCIAMENTOS
A MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS!

(31) 3852.2929

Xerox - Papelaria - Brinquedos
Plastificação - Encadernação

Material de Pinturas - Material de Escritório

lucasemoreira@yahoo.com.br
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 A Acimon promoveu no dia 
10 de outubro o curso "A Reforma da 
CLT e suas Implicações nas Ro�nas Tra-
balhistas".
 O curso ocorreu no auditório 
“Nicolau Alves Fernandes” e contou 
com a par�cipação de mais de 40 pes-
soas dentre contadores e colabora-
dores de empresas contábeis de João 
Monlevade e região.
 O instrutor e perito Alcir Ro-
drigues apresentou as novas regras da 
reforma e esclareceu dúvidas dos par-
�cipantes com muita didá�ca.
 Dentre os tópicos abordados 
por ele estavam: jornada de trabalho; 
convenções cole�vas; imposto sin-
dical; planos de cargos e salários e 
muitos outros assuntos importantes 
para o andamento dos trabalhos den-
tro das contabilidades.

PARTICIPE ATIVAMENTE DOS TREINAMENTOS. CAPACITE-SE! O MERCADO EXIGE OS MELHORES.

C D Eentro de esenvolvimento mpresarialSucesso!

O público aproveitou para �rar suas dúvidas
com o contador Valmir Rodrigues

 Foi promovida na Acimon, no 
dia 26 de setembro, a palestra gratuita 
"Você x Fisco: a arte da guerra".
 O evento foi realizado no 
auditório da en�dade e contou com a 
presença de mais de 40 pessoas dentre 
empresários, colaboradores de conta-
bilidades e de outras empresas.
 O palestrante Valmir Rodri-
gues, contador e especialista em Audi-
toria e Controladoria, abordou os se-
guintes tópicos: métodos u�lizados 
pelo fisco para conhecer os números 
das pessoas �sicas/jurídicas; como or-
ganizar a minha vida e eliminar os ris-
cos; como as empresas e as pessoas 
�sicas devem se comportar para ven-
cer esta guerra.

Palestra “Você x Fisco”
A arte da Guerra

 A Acimon promoveu em par-
ceria com a Delegacia da Receita Fede-
ral do Brasil a palestra “Programa Es-
pecial de Regularização Tributária”.
 O evento foi realizado no au-
ditório da associação comercial, no dia 
1º de agosto, e contou com a presença 
de mais de 50 pessoas dentre contabi-
listas de Monlevade e região. Empre-
sários de outras áreas e representan-
tes de en�dades de classe também 
par�ciparam.
 A palestrante, Magda Barce-
los Gomes, que é agente da Receita Fe-
deral na cidade de Itabira, apresentou 
detalhes do Plano de Regularização de 
Créditos Tributários do ICMS ins�-
tuído, pela Lei 22.549/2017. O mesmo 
é denominado de Novo Regularize. 

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Par�cipantes ficaram atentos às
informações passadas

pela palestrante da Receita Federal,
Magda Barcelos Gomes

Palestra “PERT”

O perito Alcir Rodrigues
explicou em detalhes

as mudanças
da reforma da CLT

Curso “Reforma CLT”

Acimon apresenta diagnóstico do Pró-Município
 A Acimon promoveu no dia 25 de setembro a apre-
sentação do relatório com o diagnós�co de João Monle-
vade, dando con�nuidade ao programa “Pró-Município”, 
lançado em junho. O evento contou com a presença de 
mais de 40 pessoas dentre secretários da Prefeitura Munici-
pal, vereadores e empresários, além de representantes de 
diversas ins�tuições. O vice-prefeito Fabrício Lopes, o pre-
sidente da Câmara Municipal Djalma Bastos e o diretor da 
Acerlor Mi�al João Monlevade Marco Antônio Bosco 
também par�ciparam, reafirmando seus compromissos 
com o programa e a proposta trazida pela Acimon, em be-
ne�cio do desenvolvimento econômico e social da cidade.

O consultor do “Pró-Município”, Rogério de Souza 

Moreira, explicou aos presentes sua metodologia de traba-

lho ao preparar o diagnós�co segundo informações levan-

tadas por meio de um ques�onário direcionado aos repre-

sentantes de diversos seguimentos da sociedade. De acor-

do com ele, a compilação dos resultados foram sa�sfatórios 

e apontam para muitas convergências de opiniões entre os 

entrevistados, em muitas áreas de atuação dos poderes pú-

blico e privado no município. “O que percebi é que a maio-

ria das pessoas que respondeu ao ques�onário conhece 

bem a realidade do município, apresentando inclusive algu-

mas sugestões de melhorias em certas áreas. O que servirá 

de base para discussão e definição e ações dentro do Con-

selho de Desenvolvimento, e consequentemente para as 

futuras Câmaras temá�cas”, salientou.

Dentre os pontos ressaltados por Rogério Moreira 

estão: a forte vocação do município para a Indústria, na 

Saúde deverá ser dada atenção especial por parte do poder 

público, além da questão do aumento da taxa de desem-

prego na cidade, que é percebida como ponto crí�co, tendo 

a mesma avaliação por 79% dos entrevistados tanto no 

setor público quanto privado. “É muito interessante que 

ambos tenham apresentado a mesma sensação nesse que-

sito. Seja pela crise, seja pela dificuldade do mercado local 

em absorver a mão-de-obra, uma vez que sabemos que não 

há como gerar emprego formal para todos”, explicou ele. 

Dentre os pontos divergentes entre os setores público e pri-

vado está a sensação da economia local.

Dentre os representantes do poder público entre-

vistados, 50% �veram a percepção de aumento do cresci-

mento econômico nos úl�mos cinco anos, enquanto que 

para 56% dos entrevistados do poder privado, juntamente 

com a sociedade civil organizada, acreditam que houve 

uma estagnação do mesmo.

As próximas ações definidas na reunião, para dar 

sequência aos trabalhos e implementação do “Pró-Muni-

cípio” serão: 1º) Encaminhamento pela Acimon da minuta 

do Projeto de Lei para criação do Conselho de Desenvolvi-

mento Econômico; 2º) Avaliação da Prefeitura dessa mi-

nuta e adequações necessárias para elaboração do Projeto 

de Lei; 3º) Prefeitura encaminhará o Projeto de Lei para a 

Câmara Municipal e a Acimon mobilizará novamente os en-

volvidos para acompanhar a votação do mesmo; 4º) Com a 

aprovação do Projeto de Lei serão definidos os represen-

tantes da sociedade civil organizada e os poderes público e 

privado para compor o conselho; 5º) Após posse dos mem-

bros do conselho, serão iden�ficadas e criadas câmaras te-

má�cas que irão pautar as ações para o avanço do municí-

pio nos próximos 10 anos, sendo grandes as expecta�vas.

ACIMON Informa | Agosto/Outubro 2017 Agosto/Outubro 2017 | ACIMON Informa



“Primeira do Brasil do ramo de distribuição de equipamentos
de segurança a obter a certificação ISO 9001.”

MATRIZ
João Monlevade - Av. Getúlio Vargas, 2131 - Baú - 31 3851-2552

FILIAIS
Belo Horizonte - R. Pinto Martins, 496 - Vila Oeste- 31 3643-2556

Ipatinga - Rua dos Tupinambás, 30 - Iguaçu - 31 3826-2552

UNID. JOÃO MONLEVADE
         

Rua Ricardo Leite 80A
Carneirinhos 

João Monlevade - MG

31 - 3851 5756

Mais de 70 cursos para você. 
acesse o site e ganhe um curso grátis 

Av Wilson Alvarenga, 519 - Carneirinhos 
João Monlevade - MG

(31) 3851-5660

A realização de seus planos começa com um bom planejamento. Pois através deles é 
possível caminhar com entusiasmo e fazer escolhas, assim como se comprometer a 
garan�r a saúde daqueles que são o alicerce para a conquista de seus sonhos. 

O nosso plano é contribuir para que você e toda sua família viva plenamente os seus.

UNIMED
Planos de Saúde

PLANO ESPECIAL PARTICIPATIVO ESTADUAL

Contrato 3600 ACIAP
PARCERIA/REVENDAAssociação Comercial, Industrial e

Prestação de Serviços de João Monlevade

Associe-se! Garanta já os seus planos de Saúde e Odontológico, acessível à Pessoas Físicas e Jurídicas. 
Associação Comercial, Industrial e Prestação de Serviços de João Monlevade   |   Rua Floresta, 100, Carneirinhos - João Monlevade

Central de atendimento: (31) 3851.6056    |   E-mail: negocios@acimon.com.br

Primeira turma recebe com entusiasmo nova
metodologia voltada para o

desenvolvimento do empreendedorismo

 A primeira turma do Bootcamp recebeu com entusiasmo a nova metodologia trazida pelo Sebrae. 
Empresários e membros de suas equipes par�ciparam do curso intensivo que ocorreu no auditório da Acimon entre 
os dias 20 e 22 de julho, com carga horário de 8 horas/dia.
 A nova metodologia tem por finalidade auxilar empresários e empreendedores em várias esferas, 
estendendo-se do universo fitness ao mundo corpora�vo. O termo Bootcamp originou-se nos Estados Unidos dentro 
da tá�ca de treinamentos militares de alta intensidade, e atualmente é um modelo aplicável nos negócios.
 De acordo com o analista técnico do Sebrae, André Fonseca, que também par�cipou da capacitação 
juntamente com sua agente Nicolle Mar�ns, o ambiente da gestão vem se apropriando do conceito para desenvolver 
habilidades empreendedoras por meio de treinamentos rápidos e com a�vidades intensivas u�lizando a lógica do 
“aprender fazendo”. O Bootcamp Empreendedorismo em Ação é des�nado a quem busca começar ou redesenhar o 
modelo de negócio da empresa para crescer no mercado e ao mesmo tempo desenvolver uma postura mais 
empreendedora. Devido ao seu sucesso, o Sebrae planeja em breve abrir nova turma. Aguarde!

 Gerenciar o próprio negócio de forma que o mesmo gere 
resultdos posi�vos e que ainda permita que toda sua equipe par�-
cipe e se sinta vencedora é o desejo de todo empresário. Entretanto, 
são poucos os que apostam em programas que consigam envolver 
equipes e líderes ao mesmo tempo em que há o�mização dos pro-
cessos, redução de custos e aumento da produ�vidade. Tudo isso 
pode até parecer impossível. Mas, não é. 
 Exemplo maior de que a união desses fatores é possível é o 
empresário Ernane Bramante (37 anos), diretor proprietário do Gru-
po BR Pneus, que está no mercado há 12 anos. O forte grupo é 
composto por três lojas em João Monlevade (incluindo a Matriz) e 
uma filial na cidade de Itabira.
 Acompanhe a seguir a entrevista que comprova para você 
empresário, que o Programa Academia Lean do Sebrae é essencial 
para o crescimento do seu negócio.

Quando sua empresa par�cipou pela primeira vez da Academia 
Lean, você �nha suas expecta�vas. Quais eram? E elas foram 
atendidas?
 A BR Pneus foi es�mulada a par�cipar da Academia Lean 
pela valorização no quesito produção, ou seja, aumentar a nossa 
produ�vidade entregando aos clientes serviços e produtos. O pro-
grama aprimorou o nosso conceito de produ�vidade nos mostrando 
novas formas de avaliar onde a equipe estava tendo perda. Isso nos 
fez enxergar de forma mais clara onde estávamos deixando a desejar 
e indicando qual o caminho a mudar para ocorrer a melhoria. E assim 
estamos colocando a aprendizagem em prá�ca, aplicando as fer-
ramentas do projeto.

Qual foi a melhor performance ob�da dentro da sua empresa?
 Aumento de Produ�vidade, redução de deslocamento 
para a execução da a�vidade, diminuição do prazo de entrega de 
rodas, diminuição das falhas de processos, redução do 
deslocamento, área liberada 32m² (8x4m), o�mização de mão de 
obra, redução de passivo trabalhista por lesão coluna, maior visibi-
lidade da área e melhor ven�lação.

E sua equipe? Como o programa influenciou seus colaboradores?
 O programa influenciou a equipe de forma a mostrar a ne-
cessidade de trabalho com a par�cipação de todos, mostrando que 
um projeto para ser bem sucedido precisa do envolvimento de toda 

Empresário afirma que resultados alcançados o
fizeram retornar ao programa visando qualidade

Entrevista  -  Academia Lean e seus Resultados

equipe, trazendo opiniões para serem discu�das em prol de um re-
sultado em comum, e  para aplicação do plano de ação.

 O que mais o mo�vou a voltar em 2017 para o programa? 
Indicaria a Academia Lean a outros empresários?
 No primeiro ano par�cipamos do projeto com foco em 
produ�vidade, e agora o foco é a qualidade. Os dois temas são 
essenciais para o bom desenvolvimento de uma empresa  e manu-
tenção no mercado devido à exigência do cliente em prazos de 
entrega e qualidade. Sim, indicaria.

 Neste ano sua empresa foi eleita o Destaque Comércio na 
premiação Destaque Acimon. Você acredita que os trabalhos de-
senvolvidos pela BR Pneus nos úl�mos anos e seus inves�mentos 
em capacitação de profissionais, além da própria par�cipação da 
empresa no programa Academia Lean, influenciaram no fato de 
serem reconhecidos no prêmio que receberão no dia 08 de 
dezembro?  Você credita também outros fatores a este prêmio?
 O Grupo Br Pneus agradece e se sente lisonjeado pela 
premiação e o reconhecimento como destaque no comercio da 
região. Nos úl�mos anos temos trabalhado em melhoria da 
estrutura organizacional do grupo buscando a sa�sfação do cliente, 
oferecendo preços compe��vos, qualidade, atendimento qualifi-
cado. A Academia Lean foi influente neste resultado, pois nos ofe-
receu ferramentas e ideias para que o nosso trabalho tenha 
resultado eficaz. Acreditamos que esse prêmio seja um trabalho de 
equipe e parceria, com uma gestão par�cipa�va em prol da em-
presa, dos funcionários e da sociedade.

RESULTADOS POSITIVOS: Parte da Equipe da BR Pneus durante entrega
de cer�ficado de conclusão do programa Academia Lean no ano passado

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade Credimepi

Parceria:

Dê mais visibilidade ao seu Negócio

Com o Informativo Acimon sua marca é vista por formadores de opinião A
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10 profissões técnicas com

facilidade de encontrar emprego

05

  Confira a lista das profissões e suas áreas respec�vas que 
mais contrataram técnicos, segundo pesquisa do Senai. 

1º Técnicos de vendas especializadas: comércio por atacado; comércio varejista; ser-
viços de escritório, de apoio administra�vo e outros serviços; comércio e reparação de 
veículos automotores e motocicletas; educação; fabricação de produtos alimen�cios.

2º Instaladores/ reparadores de linhas e equipamentos de telecomunicações: obras de 
infraestrutura; telecomunicações; comércio varejista, reparação e manutenção de equi-
pamentos de informá�ca e comunicação e de objetos pessoais e domés�cos; serviços 
especializados para construção.

3º Técnicos em operação e monitoração de computadores: a�vidades dos serviços de 
tecnologia da informação; comércio varejista; serviços de escritório, de apoio adminis-
tra�vo e outros serviços; educação; telecomunicações; a�vidades de prestação de servi-
ços de informação; reparação e manutenção de equipamentos de informá�-
ca/comunicação e de objetos pessoais.

4º Montadores de veículos automotores (linha de montagem): fabricação de veículos 
automotores, reboques e carrocerias, comércio e reparação de veículos automotores e 
motocicletas; fabricação de outros equipamentos de transporte (exceto veículos auto-
motores); fabricação de máquinas e equipamentos; fabricação de produtos de metal 
(exceto máquinas e equipamentos).

5º Técnicos em programação: a�vidades dos serviços de tecnologia da informação, 
comércio varejista; a�vidades de prestação de serviços de informação, serviços de 
escritório, de apoio administra�vo e outros serviços; educação; reparação e manutenção 
de equipamentos de informá�ca/comunicação.

6º Coloristas: comércio por atacado (exceto veículos automotores e motocicletas), 
reparação de veículos automotores e motocicletas, comércio varejista; fabricação de 
produtos têxteis; comércio e alimentação.

7º Instaladores e mantenedores de sistemas eletroeletrônicos de segurança: comércio 
varejista; a�vidades de vigilância, segurança e inves�gação; serviços especializados para 
construção; serviços para edi�cios e a�vidades paisagís�cas; reparação e manutenção 
de equipamentos de informá�ca e comunicação e de objetos pessoais e domés�cos.

8º Técnicos mecânicos na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos: 
comércio varejista; comércio por atacado (exceto veículos automotores e motocicletas); 
manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos; fabricação de 
máquinas e equipamentos; serviços especializados para construção; fabricação de 
produtos alimen�cios.

9º Montadores de aparelhos de telecomunicações: obras de infraestrutura; teleco-
municações; reparação e manutenção de equipamentos de informá�ca e comunicação e 
de objetos pessoais e domés�cos; comércio varejista, fabricação de equipamentos de 
informá�ca, produtos eletrônicos e óp�cos.

10º Técnicos de laboratório industrial: fabricação de produtos alimen�cios; serviços de 
arquitetura e engenharia; obras de infraestrutura; fabricação de coque (�po de carvão), 
de produtos derivados do petróleo e de biocombus�veis; a�vidades de atenção à saúde 
humana.

Fonte: Site Revista Exame

 No dia 21 de setembro o Sebrae promoveu no 
auditório da Acimon o "Seminário de Inovação" para um 
público de mais de 70 pessoas, dentre empresários e 
estudantes.
 Durante o seminário, o palestrante Warley Leite 
apresentou cases de sucesso de empresas que passaram 
pelo Sebraetec. De acordo com o analista técnico André 
Fonseca (foto), os cases fazem com que o empresário 
compre-enda a importância da inovação como um fator 
de com-pe��vidade e sustentabilidade para o seu 
negócio. "O importante é que as empresas tenham em 
mente que a inovação é processo constante para 
qualquer negócio", explicou ele.
 Já o palestrante Leonardo Oliveira, agente de 
Inovação do Sebre e CNPq, apresentou o potencial das 
Mídias Sociais para as pequenas empresas. Uma das dú-

Curso "Mídias Sociais" na Semana da MPE  
 O Sebrae promoveu no dia 02 de outu-
bro, o Curso "Mídias Sociais - Como usar as 
Redes Sociais de maneira correta para o Negó-
cio", em comemoração ao Dia da MPE (05/10), 
a "Semana da Micro e Pequena Empresa". Em 
João Monlevade, a semana contou com a parce-
ria da Acimon e do Sicoob Credimepi. 
 O instrutor Niury Mar�ns, fundador do 
site de compras cole�vas Peixada.com (Vale do 
Aço),  que é especialista em Marke�ng Digital e 
E-commerce, apresentou vasto conteúdo para a 
turma formada por jornalistas e empresários.
 De acordo com Mar�ns, antes de entrar 
para as Redes Sociais, é necessário que se com-
preenda o perfil e comportamento do seu clien-
te em potencial. "O mercado hoje está conecta-
do e você precisa entender como o seu cliente 
se comunica e gasta o dinheiro", orientou.
 Dentre as técnicas passadas pelo espe-
cialista, estavam dicas sobre o poder do engaja-
mento, inbound/outbound, análise de dados 
em FanPages do Facebook, além de gravações 
de vídeos e roteiro de apresentação.
 Para Niury Mar�ns, o mais importante é 
saber dosar as técnicas usando muita cria�vida-

de e gerando conteúdo que seja de interesse para o consumidor 
nas Redes Sociais. À noite, mais uma turma par�cipou do curso 
com o instrutor. Os cursos ocorreram na sede da Acimon e foram 
totalmente gratuitos.

Região
 De acordo com o analista técnico do Sebrae, André 
Fonseca, as a�vidades da "Semana da Micro e Pequena Empresa" 
também ocorrem em Barão de Cocais e Alvinópolis. Em João 
Monlevade, o Sebrae também abriu agenda com consultorias  
individuais ao inves�mento de R$ 60,00.

Turma da tarde fez questão de �rar suas dúvidas e trocar experiências

vidas frequentes das empresas sobre o tema tem sido 
quanto à eficiência de suas ações de comunicação 
externa e interna. Para André Fonseca, mensurar a taxa 
de conversão de suas divulgações e ter indicadores que 
possam medir as divulgações podem contribuir para 
melhro uso das ferramentas.  "Estar na internet hoje não 
é mais um diferencial, mas uma pré requisito para o 
posicionamento da marca", garante. 

Seminário de inovação

O reconhecimento empresarial em GRANDE estilo.

Empresários e profissionais de João Monlevade e região foram estrelas na noite especial durante a 
edição deste ano do Destaque Mineiro na noite de sexta-feira, 6. Esta foi a oitava edição do Destaque 
Mineiro, o que demonstra a solidez de um evento que premia, valoriza e integra os empresários da 
região. Organizado por Leila Pavan e Mauro Tavares, o evento vem a cada ano reforçando sua 
credibilidade. A noite de premiação foi elogiada por todos os convidados que puderam confraternizar e 
conhecer futuros parceiros de negócios. 

P

Carlos Augusto Arthuso - Empresário Destaque 2017

Mayza Fernandes - Arquiteta Melissa Reis - Mulher de Expressão
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Coberturas 

individuais

Morte Acidental 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 100.000

Invalidez 

Permanente por 

Acidente

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 100.000

Funeral Individual 2.000 2.000 3.000 5.000 5.000 5.000

Valor Mensal do 

Seguro
4,22R$ 6,67R$ 9,70R$ 13,25R$ 16,10R$ 27,94R$ 

Assistência- R$

Happy Hour Empresarial 
 A Acimon promoveu nos meses de agosto e setembro o Happy Hour Empresarial, que contou com a presença 
de empresários e gestores de João Monlevade e Itabira. Confira abaixo alguns registros do encontro:

Reconhecimento da classe empresarial
como importante ferramenta de

ampliação de network

Acimon investe em energia fotovoltaica e se torna a terceira

associação comercial do estado a ser autosustentável

 A Associação Comercial, Industrial e Prestação de Serviços 
de João Monlevade (Acimon) desde julho está operando com  
geração de energia fotovoltaica, tornando-se com orgulho a terceira 
associação comercial no estado a ser denominada autosustentável.
 De acordo com o presidente Carlos Augusto Arthuso, a ini-
cia�va visa a geração de energia limpa, promovendo a sustentabili-
dade da en�dade, além de incen�var empresários e a comunidade 
monlevadense a inves�rem nesta nova fonte de energia. “Temos 
nossa responsabilidade como en�dade de não somente apresentar 
novas tecnologias associadas ao compromisso com o meio ambiente, 
mas também de aplicá-las de forma a sermos exemplo para a região”, 
explica ele, que comemora a redução da conta de luz.
 Para se tornar modelo em energia limpa, a Acimon con-
tratou a On Energia Solar, que instalou 40 placas (painel solar) no 
telhado da sua sede, além de equipamentos de úl�ma geração para 
acompanhamento da economia. “Em quatro anos teremos o retorno 
financeiro do inves�mento. Além de pensarmos no futuro com ações 

responsáveis e voltadas para a consciência ecológica, temos que levar 
em consideração que a economia financeira também estará enxuta e 
eficiente”, enfa�za o gerente execu�vo Iarlei Quintão Fraga.
 Sempre atuante, a Diretoria da Acimon aprovou o projeto 
que coloca a en�dade de vez na lista das associações comerciais mais 
a�vas, responsáveis e influentes do Brasil.

40 painéis solares e
equipamentos de úl�ma geração

foram instalados

A Acimon cuida
da qualidade 
do seu sorriso

Informe-se: 31 3851-6056

Aproveite!

Saúde bucal reflete a saúde geral e o bem-estar de cada pessoa. Portanto,
não dá para falar em qualidade de vida sem levar em conta os cuidados bucais.

Conheça os conveniados Consulte a Rede Conveniada:
www.unimedodonto.com.br

R$ 29,20/pessoa
Apenas

Sem carência e
co-participação

EMPRESAS QUE MARCARAM PRESENÇA: Hidroelétrica Monlevade, Ufop, Eproin, Ulete Mota, Autotécnica, Casa Forte, Construtora Mirandar, Sicoob Credimepi, 
Support Informática, Embeleze, Portal Segurança Eletrônica, Apae, Real, Água Mineral Igarapé, Buffet Mercezinha, Ecoar Monitoramento, Rotary, Padaria 
Alvorada, Info Tecnologia, Acita, Sebrae, Cartório 2º Notas, Mac Freios, Associação dos Aposentados, Pão de Queijo Ideal, Dupão & Cia, Multivision,  Embraterr, 
EM Copiadora, Flor de Lis, Contabilidade Arthuso, M3 Veículos, Seven Kids, Criar Comunicação, Ideal Casa Shopping, Sollar Imobiliária, Patrocínio Vieira 
Advocacia, Mac Freios, Cianorte, Pedra Forte Marmoraria, Recanto da Cascata, Papelaria Grafite, Vivo Max Planet, Metalúrgica Solução, Monlevade Cereais, 
Pré-Vestibular Ômega, Sensual Lingerie, Montplam, Pão de Queijo Rancho de Minas, BR Pneus, Cartório RTDPJ, Expresso Morais, Doctum, Hotel Aquárius, 
Farmácia Central, Funerária São José, R3 Distribuidora, Depósito Nacional, Pavan Publicidade, Restaurante Sucupira, Dalas Marmoraria, Nelito Marmoraria, 
Pedra Forte, OR Brasil, Flora 1000 Flores, Mac Freios, Portal Segurança, EMC Sistemas, Macon Ferragens, Ideal Móveis, Gelomon, Comercial Marques, GS 
Prints, Dibisa, Hiper Comercial Monlevade, Real Pneus, Madeireira L&K e Rachid Veículos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Acesse nossa página no Facebook e veja outros momentos do encontro mensal com os empresários

Deseja participar do próximo encontro? Envie uma solicitação para ou .comunicacao@acimon.com.br 99238-2159 (Whatsapp)
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Segurança e Medicina do Trabalho
PPRA, PCMSO, PPP, LTCAT...

Acimon: mais benefícios para
você e o seu negócio.

Você necessita de um serviço com excelente custo/benefício?

SAIBA COMO:
(31) 3851-6056

 www.acimon.com.br

PARCERIA:

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade
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