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ALMEIDA ODONTOLOGIA
Fone: (31) 3852-7075
Especialidade/Área de atuação: Cirurgia/Clínica 
geral/Endodon�a/ Den�s�ca/ Odontopediatria/ 
Prótese

CIA DO SORRISO
Fone: (31) 3852-3133 / (31) 98667-7542
Especialidade/Área de atuação: Cirurgia/Clínica 
geral/Endodon�a

CORPO CENTER C. DE SAUDE E BELEZA
Fone: (31) 3851-1725
Especialidade/Área de atuação: Cirurgia/Clínica 
geral/Endodon�a/ Estomatologia/ e Periodon�a

CUIDAR
Fone: (31) 3852-3428   |   (31) 3851-7245
Especialidade/Área de atuação Clínica geral/ 
Periodon�a/Cirurgia/Odontopediatria/
Endodon�a

IMAGEM X 
Fone: (31) 3851-7126
Especialidade/ Área de atuação: Radiologia

NOSSA ODONTO
Fone: (31) 3851-7811 
Especialidade/Área de atuação: Clínica geral/ 
Den�s�ca/ Endodon�a/ Odontopediatria

RADMEP 
Fone: (31) 3851-4304
Especialidade/ Área de atuação
Radiologia

ROCHA & PESSOA
Fone: (31) 3851-6834 / (31) 3852-3992 
Especialidade/Área de atuação: Clínica geral/ 
Prótese/ Endodon�a/ Odontopediatria/ 
Periodon�a

IGOR BICALHO NAZARENO 
(31) 3851-6834  |  (31) 3852-3992
Periodon�a/Clínica geral

JANAINA BARBOSA COTA
(31) 3852-3428  |  (31) 3851-7245
Cirurgia

JOYCE H. B. DE M. LEITE
(31) 3851-3133 | (31) 98667-7542
Clínica Geral/ Den�s�ca

JUSSARA M. ALMEIDA
(31) 3852-7075
Clínica Geral/ Den�s�ca

LEIDIANE A. ROCHA PESSOA
(31) 3851-6834 | (31) 3852-3992
Clínica geral/Endodon�a/ Prótese/ 
Odontopediatria

MELISSA P. REIS E SILVA
(31) 3852-3428 | (31) 3851-7245
Clínica geral/Periodon�a

RAQUEL LOPES DE SOUZA
(31) 3852-3428 | (31) 3851-7245
Clínica geral/Endodon�a

REVIANA M. DE CASTRO M.
(31) 38523428  |  (31) 38517245
Clínica geral

THAÍS NASC. DOS ANJOS
(31) 3851-3133 | (31) 98667-7542
Clínica Geral

WILSON CESAR COTTA
(31) 3852-3428 | (31) 38517245
Clínica geral

CLÍNICAS DENTISTAS

ADRIANNY GABRIEL BRAVIM
(31) 3852-3428  |  (31) 3851-7245
Endodon�a

ANA PAULA DE S. A. SILVA
(31) 3852-3428  |  (31) 3851-7245
Clínica geral

ANA PAULA SILVA 
(31) 3851-1725
Cirurgia/ Periodon�a/ Clínica geral/ 
Endodon�a/ Estomatologia

AYANNE DE ARAUJO MOL
(31) 3852-4423
Clínica geral/Endodon�a/Odontopediatria/
Periodon�a

CLARISSA T. DE C. SANTOS
(31) 3851-3133  |   (31) 98667-7542
Clínica Geral

DANIEL M. CARNEIRO
(31) 3852-3344
Clínica Geral/ Den�s�ca/ Prótese

ELISANGELA MARIA PEREIRA
(31) 3851-7811  
Clínica Geral/ Odontopediatria/
Den�s�ca/ Endodon�a

ERIKA BEZERRA SIRIO
(31) 3852-3428 | (31) 3851-7245
Clínica geral/ Endodon�a

FERNANDA M. GOMES G.
(31) 3851-3133 | (31) 98667-7542
Cirurgia/ Clínica Geral/ Den�s�ca/ 
Prótese

GILZENE R. F. MARQUES
(31) 3851-6834  |  (31) 3852-3992
(31) 3852-7075 - Clínica geral

A Acimon cuida da
qualidade do seu sorrisoAproveite!

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.

Consulte a Rede Conveniada em todo país
e especialidades de cada profissional

www.unimedodonto.com.br
R$ 29,20/pessoa

Apenas

Sem carência e
co-participação

 31 3851-6056

Plano Nacional



Cássio Barros Evangelista é Presidente da Associação 

Comercial, Industrial e Prestação de Serviços de João 

Monlevade  -  ACIMON  -  e está em sua primeira Gestão.

Queremos ouvir você!

Participe, opine, exerça seu Associativismo.

Fale com o Presidente:

presidente@acimon.com.br

(31) 3851.6056

Palavra do Presidente
 Em março a Acimon, em parceria com o Sebrae e Sicoob Credimepi, 
promoveu um evento totalmente voltado para as Mulheres Empreendedoras de João 
Monlevade e região. In�tulado “A Vez das Mulheres nos Negócios e na Sociedade”, o 
seminário contou com a presença de 50 par�cipantes dentre empresárias e 
colaboradoras. Durante o evento foram ministradas palestras comandadas por 
mulheres de destaque em suas áreas. O retorno que �vemos das par�cipantes nos 
deixou muito sa�sfeitos, mostrando que a en�dade e seus parceiros acertaram na 
organização. Para a Acimon é de extrema importância ter as mulheres cada vez mais 
par�cipa�vas no desenvolvimento do município e região. E é por isso que já estamos 
nos organizando para criar a Câmara da Mulher Empreendedora. Aguarde!
 E con�nuamos nosso trabalho em bene�cio da classe empresarial. 
Recentemente pudemos celebrar a derrubada do veto ao Refis das Micro e Pequenas 
Empresas (MPEs), no Congresso Nacional. A Acimon se uniu a outras associações 
comerciais federadas na Federaminas para enviar aos deputados federais por Minas 
Gerais um o�cio solicitando que os mesmos votassem a favor da derrubada. E essa 
conquista somente foi possível porquê a força do associa�vismo é inques�onável e 
fundamental para que consigamos promover melhorias e impulsionar o desenvol-
vimento socioeconômico. Há muito tempo deixamos de ser uma en�dade de visão 
local, para pensarmos no global. Que bom podermos pensar grande!

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!

PRESIDENTE:
CÁSSIO BARROS EVANGELISTA.

VICE-PRESIDENTE:
CARLOS A. ARTHUSO  -  MARCO TÚLIO MENDES.

SECRETÁRIOS:
ANGELA MARIA COSTANZO SOARES - ROSILÉIA 
ESPÍNDOLA DE ALMEIDA SOUZA MARTINS.

TESOUREIRO:
RAIMUNDO VITOR DA COSTA  -  MARCELO V. F. COSTA.

DIRETORES:
E D SO N M A RT I NS CO E L H O, DAV I D RO O SE V E LT 
L INHARES JUNIOR, MACIEL RAMOS FERREIRA, 
RODRIGO SOBREIRA MESSIAS, TATIANA FINAMORE, 
FREDERICO FONSECA MARTINS DE BARROS, ERCY 
EDUARDA S. BARCELOS DIAS, CLÁUDIO GERALDO 
PEREIRA, EDUARDO DRUMOND DE MELHO E JOSÉ 
OSCAR DE MORAIS.

CONSELHEIROS FISCAIS:
BRÁULIO MÁRCIO CARNEIRO - OTACÍLIO QUINTÃO 
CARNEIRO  -   ÉDER JÚNIO MARTINS.

SUPLENTES FISCAIS:
J O S É A LV ES D E O L I V E I R A - M A RCO S A L BA N O 
CARVALHO  -   ERNANE BRAMANTE.

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.

SEBRAE-MG: ANDRÉ FONSECA  -  NICOLLE MARTINS.

GERÊNCIA-EXECUTIVA: IARLEI QUINTÃO FRAGA.

REPORTAGEM, EDIÇÃO, FOTOS E DIAGRAMAÇÃO: 
FLÁVIA HENRIQUES - MG 08419 JP.

TIRAGEM: 1.300 EXEMPLARES.

IMPRESSÃO: GRÁFICA VIP.

PUBLICAÇÃO BIMESTRAL GRATUITA DESTINADA
AOS ASSOCIADOS - VENDA PROIBIDA.

NA INTERNET
www.acimon.com.br

Siga-nos no Twitter e Facebook
www.twitter.com/@AcimonComunica
www.facebook.com.br/Acimon

DIRETORIA EXECUTIVA
GESTÃO 2018/2020

Associação Comercial, Industrial e

Prestação de Serviços de João Monlevade
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A  é a forma preferida de resolução de conflitos,  conciliação pois nela não há perdedor.

É rápida, eficaz, econômica e sem risco de injustiça. Aqui tem paz. Aqui tem PACE.

Sua Empresa deseja agendar uma audiência de conciliação? Entre em contato: 31 3851-6056.

Associação Comercial, Industrial e

Prestação de Serviços de João Monlevade

Lucchesi - Educação e 
Consultoria
JW Sucataço
Vendinhas da Bruninha
Barbearia Barón
Lcqua Di Fiori
Floricultura São José
Alfacred
Cesp Colégio de E. S
 e Pré-Vestibular
Lash Cosméticos Ltda

Udson Trindade Linhares
Silvana G. R. da Silveira e Silva
Cleiverson Junio Lima
Edinéia das Graças
de Souza
Gleydson Paulo
de Almeida 
Marcos Martins
dos Santos
Geraldo Carlos das Graças
Edilene P. de Oliveira Silva
Renata Fraga Domingues
Leda Maria de Oliveira
Maycon Júnio Pereira Dias
Marciano A. Domingues
Marlova Cristhiane
Silva Moraes

Maria Isabel Adelino 
Marques

Marcelina Pena M. Araújo
Maria Rita de Cássia

Francisco W. A. Simões
Paula Cristina Martins 

Christiana Santos Leite     
Paula Bretz Parreira

Lorena Mayra de
Souza Brasileiro    
Kamille Kelly de
Souza Miranda

Inez Aparecida Leite
Washington E. dos Santos

Fonte: Site Administradores

Duleo Materiais de 
Construção

Guida Restaurante
Turminha do Kilo

Restaurante Paladar
Monza Auto Sport

Voyle Lingerie
Mundo das Utilidades

Potência Móveis Planejados
Brunauer & Torres Duarte
Sociedade de Advogados

 Na área de RH, o primeiro passo para reduzir custos 
(meta mais recorrente no planejamento corpora�vo em todos os 
anos), sem correr riscos de comprometer a qualidade ou o de-
sempenho da empresa, é inves�r na tecnologia de digitalização 
para tornar eletrônico o armazenamento e gerenciamento de 
documentos. Inclusive, a digitalização é uma importante forma 
das empresas atenderem demandas da Transformação Digital – 
constantemente apontada entre as principais tendências de 
tecnologia para 2018. 
 Antes que se imagine que a digitalização vai subs�tuir 
defini�vamente o processo tradicional de armazenamento �sico, 
vale destacar que isso não é possível porque algumas empresas 
ainda têm a obrigatoriedade por lei de preservação dos docu-
mentos originais, em papel. Há casos em que o período obrigató-
rio chega a 30 anos. Por esse mo�vo, a digitalização deve ser 
adotada com papel “colabora�vo”, sendo aplicada tanto aos 
“novos documentos” como aos documentos já existentes em pa-
pel que podem (e devem) ser transformados em eletrônicos. 
 Mas será que a expecta�va condiz com a realidade? 
Infelizmente não. A IDC divulgou em fevereiro uma pesquisa que 
nos mostra uma realidade muito preocupante no Brasil: a nota 
média para a maturidade da infraestrutura de TI no suporte à 
digitalização de negócios foi apenas 43,7 (em uma escala de 0 a 
100). O resultado prova a necessidade de conscien�zação 
urgente por parte dos profissionais de RH (responsáveis por qual-
quer �po de modificação em modelo de gestão) sobre a digitali-
zação como um processo inovador e fundamental que gera diver-
sos bene�cios estratégicos para as empresas, tais como:

- Reduzir custos de armazenamento;

- O�mizar a execução dos processos de RH, ao reduzir o tempo 
necessário para as a�vidades;

- Maior produ�vidade da equipe de RH, ao reduzir a realização de 
tarefas manuais e permi�r a dedicação às a�vidades diárias mais 
estratégicas;

- Maior rapidez para localização de todo �po de informação, pois 
os arquivos permanecem disponíveis para acesso integralmente, 
de forma descentralizada (em qualquer local com acesso à 
internet) e com certeza da privacidade dos dados;

- Controle sobre a validade dos documentos existentes ou aviso 
sobre documentos obrigatórios faltantes.

 Inves�r na documentação eletrônica significa pra�car a 
gestão de RH com uma cultura moderna baseada em 
conhecimento não apenas técnico, mas principalmente 
organizacional, para as empresas se atualizarem por meio de uma 
operação efe�vamente digital - ao invés de apenas “dizerem que 
têm operações digitais” (sem ter como provar a afirmação).
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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.

Pessoa Física | Profissional Liberal  | Instituição

Já pensou em ser nosso associado?

31 3851-6056

negocios@acimon.com.br

Agende uma visita

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

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

ACIMON Informa | MAR/ABR 2018 MAR/ABR 2018| ACIMON Informa



lucasemoreira@yahoo.com.br

Xerox - Papelaria
Brinquedos - Plastificação

Encadernação
Material de Pinturas / Escritório

 A Acimon promoveu no dia 28 de março o curso 
“Simples Nacional”. O evento foi realizado no auditório da 
associação comercial e contou com a presença de mais de 
18 pessoas dentre profissionais da área contábil.
 O consultor tributário e auditor, Isaías Jonas de 
Andrade, ministrou o curso trazendo informações per�-
nentes ao tema, dando foco para: Antecipação do ICMS 
nas operações interestaduais, Imposto sobre produtos 
insdustrializados, Imposto sobre Serviços, dentre outros.

Curso Simples Nacional 

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

C D Eentro de esenvolvimento mpresarialSucesso!

CRONOGRAMA DE TREINAMENTO: Deseja se capacitar conosco? Então, fique atento às nossas divulgações de Cursos e Palestras nas 
redes sociais. Envie também sua sugestão de temas no 31 3851-6056. Qualificar -se é o diferencial!

 A Acimon e a Laborar Consultoria em Segurança e Saúde 
do Trabalho promoveram no dia 20 de abril, Café Empresarial com o 
tema fiscalização eletrônica via e-Social . O “Novo método de ”
evento tratou especificamente das mudanças na área da Gestão do 
PPRA, LTCAT, PCA, PPP, PCMSO, que passarão a ser fiscalizadas 
através do e-Social.
 Para o sócio-diretor da Laborar, Fábio Soares, a novidade 
pode parecer incômoda para as empresas no primeiro momento, 
mas que quando devidamente implementada, trará bene�cios para 
todos os envolvidos. A adaptação à estrutura do programa poderá “

Novo método de fiscalização eletrônica através do e-Social
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Os par�cipantes aproveitaram o curso para �rar dúvidas
e aprenderem mais sobre o tema

Acimon apoia permissionários do Distrito Industrial
 A Acimon foi convidada pelo 
empresário associado Vanilton Dor-
nelas do Nascimento a par�cipar no 
dia 14/03, de uma reunião com o 
presidente da Câmara Municipal de 
João Monlevade, Djalma Augusto 
Gomes Bastos, e demais vereadores. 
Em pauta, solicitação de que a Casa 
Legisla�va possa intermediar e provi-
denciar uma Reunião em caráter de 
urgência com a prefeita Simone Car-
valho para discussão a respeito do 
Distrito Industrial (DI) do município.
 O presidente da Acimon, 
Cássio Barros Evangelista, acom-
panhado por diretores e gerência da 
en�dade, reforçou a importância do 
Distrito Industrial para o desenvolvi-
mento econômico, geração de em-
prego e renda, colocando a en�dade 
inteiramente à disposição da comis-
são formada por empresários per-
missionários do DI, que reivindicam 
melhorias no local. Estas, necessá-
rias e urgentes para que se tenha a 
mínima condição de funcionamento.
 Durante o encontro, foi en-
tregue aos legisladores um o�cio 
assinado por Vanilton Dornelas do 
Nascimento, presidente da Comissão 

dos Permissionários, e pelo diretor 
da Engeplan, Carlos Alexandre Bar-
çante, permissionário do DI desde 
2003. No o�cio, eles relatam que em 
15 anos no local, puderam constatar 
"que nunca foi feito absolutamente 
nada de relevante ao Distrito Indus-
trial e em bene�cio das empresas 
que lá já estão instaladas". Ainda fo-
ram listados os seis seguintes pon-
tos a serem tratados, e solicitando 
data de execução deles. A seguir: Do-
cumento defini�vo (escritura) com 
transmissão Onerosa; Construção da 
Portaria do DI; Instalação de ilumina-
ção pública nas principais vias do lo-
cal; Construção de Passeios e calça-
mento das principais vias do DI; Água 
potável para as indústrias; Viabiliza-
ção de Telefonia junto às empresas.
 A Acimon há anos reivindica 
melhorias no Distrito Industrial, sen-
do este um dos itens do projeto 
"Monlevade Rumo ao Progresso", 
lançado com a contribuição de diver-
sas ins�tuições do município, e que 
foi entregue aos candidatos nas elei-
ções municipais de 2012 com o pro-
pósito de contribuir e orientar o de-
senvolvimento socioeconômico de 

gerar um certo estresse. Pode-se tam-
bém criar um novo departamento 
dentro das empresas para que elas 
possam gerir melhor todas as infor-
mações que serão lançadas e apresen-
tadas para o governo , explicou ele. ”
Entretanto, a Laborar poderá colabo-
rar exatamente nesta questão, ao 
prestar serviços e consultorias ade-
quando as informações para a plata-
forma on-line. Todas as empresas de-
verão estar adequadas até 2019.

 Par�ciparam do Café 
Empresarial mais de 95 pessoas.

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

Monlevade.
 Na época, todos os candida-
tos assinaram o documento. O pre-
feito eleito naquela eleição, Teófilo 
Torres, assinou o documento, mas 
com ressalvas, alegando preocu-
pação com o andamento de cada 
item con�do no projeto. Durante a 
gestão do prefeito, a Acimon esteve 
com a sua comissão reunida com 
Teófilo Torres diversas vezes para 
acompanhar o andamento das ações 
sugeridas pelo documento.
 “É de extrema urgência que 
o poder público entenda e contribua 
para as melhorias no Distrito Indus-
trial, uma vez que a crise no País e os 
anos de estagnação no município 
precisam ser comba�dos com traba-
lho e empenho de toda sociedade”, 
afirma  Barros.

Câmara Municipal: Presidente da Acimon,
Cássio Barros Evangelista (2º esq.), e o diretor 

David Roosevelt, reunidos com os representantes 
dos Permissionários do DI e vereadores

31 3851-6056
Faça seu

certificado digital na

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade
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Oratória - Arte de Falar em Público com Aplicação Coaching

1ª Turma:
Sábado, dia 09/06   |   14:00 às 17:00   |  17:30 às 20:30. 
 Domingo, dia 10/06   |  08:30 às 11:30   |   13:00 às 16:00
Sábado, dia 16/06   |   14:00 às 17:00.

2ª Turma:
Segunda, dia 04/06  | Terça, dia 05/06 | Quarta, dia 06/06 | Quinta, dia 07/06 
 Sexta, dia 08/06. 
Horários: 18:30 às 21:30.

(31) 3851-6056Local da inscrição/curso: Acimon

ACIMON Informa | MAR/ABR 2018 MAR/ABR 2018 | 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

Av Wilson Alvarenga, 519 - Carneirinhos 
João Monlevade - MG

(31) 3851-5660

Fonte: Site Administradores

Dê mais visibilidade ao seu Negócio

Com o Informativo Acimon sua marca é vista por formadores de opinião A
n

ú
n

ci
e!

31 3851-6056  |  comunicacao@acimon.com.br

0904

UNID. JOÃO MONLEVADE
         

Rua Ricardo Leite 80A
Carneirinhos 

João Monlevade - MG

31 - 3851 5756

Mais de 100 cursos para você. 
acesse o site e ganhe um curso grátis 

 A Acimon promoveu em parceria com o Sebrae e 
o Sicoob Credimepi o "Seminário Empreendedorismo 
Feminino - A Vez das Mulheres nos Negócios e na 
Sociedade".
 O evento, em homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher, foi realizado no dia 08 de março para um pú-
blico de mais de 50 pessoas, dentre empresárias, colabo-
radoras e autônomas.
 A jornalista e analista de Marke�ng, Fabiana 
Schimit (1), ministrou a palestra "Empreendedorismo 
Feminismo". A Médica Ginecologista e Sexóloga, Valéria 
Jacintho (2), abordou o tema "Saúde da Mulher - Sexuali-
dade"; Já a Relações Públicas e Coach, Isabela F. Castro 
Dornelas (3), tratou do tema "O Poder da Autoes�ma 
Feminina - Felicidade".

 Nos intervalos das palestras foram sorteados 

brindes oferecidos pelas empresas: Embeleze, Acimon, 

R3 Distribuidora, Espaço Vip, Sensual Lingerie, Broto & 

Cia, Voyle Lingerie, Ó�ca do Toninho, Ó�ca Novo Mundo, 

Mary Kay/Juliana, Sebrae, Casa do Pescador, Sapasso 

Calçados e Andarilha Calçados.

Acimon, Sebrae e Sicoob promovem Seminário sobre
Empreendedorismo Feminino para mais de 50 mulheres

Dia Internacional da Mulher 

Derrubada do veto ao Refis das

MPEs é celebrada pela Acimon

 A  Acimon celebrou a derrubada do veto ao Refis - 
programa de refinanciamento de dívidas - das Micro e 
Pequenas Empresas (MPEs), no Congresso Nacional, no 
dia 03 de março. 346 deputadores votaram a favor a 
derrubada ao veto do presidente Michel Temer e apenas 
um votou contra. No senado, o placar foi de 53 votos para 
derrubar e nenhum para manter.
 Em março, o presidente da Acimon, Cássio Barros 
Evangelista, se uniu a outros presidentes de Associações 
Comerciais e Empresariais  (ACEs) que integram a 
Federação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Estado de Minas Gerais (Federaminas), enviando o�cio a 
cada um dos 53 deputados federais pelo estado. No 
documento, Cássio Barros solicitava que os deputados 
votassem a favor da derrubada que, caso passasse, 
prejudicaria a classe empresarial. “É da maior importância 
que sejam assegurados às micro e pequenas empresas 
brasileiras instrumentos eficazes que concorram para 
garan�r-lhes a sobrevivência e o fortalecimento. O Refis 
aprovado pelo Congresso Nacional é um deles e 
proporciona a esse segmento empresarial meio eficiente 
para reorganizar seus compromissos tributários ”, 
jus�ficava ele.
 Para Cássio Barros, o associa�vismo mostra 
novamente sua força e importância para conquistar 
bene�cios para a classe empresarial e assegurar meios 
legais e justos para que possam con�nuar impulsionando a 
economia do país. A matéria segue para promulgação.

 Para o presidente da Federaminas, Emílio 
Parolini, esta é uma conquista importante decorrente 
do esforço do movimento associa�vo empresarial no 
sen�do de influenciar o Congresso Nacional com esse 
obje�vo. Ele lembrou que, logo após o veto presiden-
cial, a Federaminas se alinhou com a ação liderada 
pelos presidentes do Sebrae Nacional, Guilherme Afif 
Domingos, e da Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), George 
Pinheiro, obje�vando a que o empresariado brasileiro 
se mobilizasse junto à Câmara dos Deputados e ao 
Senado para que a decisão fosse rever�da.
 "De imediato buscamos convocar as associa-
ções comerciais (ACEs) do Sistema Federaminas para 
intervirem junto aos parlamentares repre-sentantes 
de suas regiões, pedindo o seu posiciona-mento 
favorável à derrubada do veto do presidente da 
República", assinalou Parolini.

Queda do veto ao Refis das MPEs

é conquista do associativismo

Como ficará após a derrubada

 Dessa forma, débitos vencidos das MPEs até 
novembro de 2017 devem ser pagos da seguinte 
forma: Numa primeira etapa, é preciso quitar no 
mínimo 5% do valor da dívida, sem descontos, em até 
cinco parcelas mensais e sucessivas. O restante poderá 
ser quitado em até 175 vezes, com redução de 50% dos 
juros, 25% das multas e 100% dos encargos legais. Para 
menos parcelas, o texto permite descontos maiores.

Fonte: Federaminas

Banco de currículos online irá otimizar serviço

Empresários aprovam resultados da Agência de Empregos 

 A Agência de Empregos é referência 
para os empresários monlevadenses e tem 
recebido inúmeros elogios pelos seus resulta-
dos apresentados. É o caso  de Maria Mou�nho 
Roberto, a Tita da Floricultura São José. Ela 
conta que foi muito bem atendida pelo setor 
responsável, que mostrou agilidade e profis-
sionalismo. “O banco de empregos é sem 
dúvida muito importante para nós, porque não 
só encaminham currículos e sim com tudo pron-
to, entrevista, tudo encaminhado. Parabéns a 
toda equipe”, comenta. Já Ercy Eduarda Silva 
Barcelos Dias, sócia-proprietária da Madeireira 
L&K, se referiu ao atendimento como espetacu-

 Buscando inovar e aprimorar a acessibilidade aos seus serviços, neste mês a Acimon disponibilizará 
para interessados um Sistema de Banco de Currículos, o ACE Currículos. Por meio dele, as pessoas poderão 
cadastrar e atualizar seu currículo online pelo tablet ou smartphone. Segundo seus desenvolvedores, o sistema 
é uma solução que auxilia na gestão de recrutamento e seleção de pessoas e na criação de um robusto banco de 
talentos.  Link para acesso:  www.acecurriculos.com.br/curriculos/candidato/acimon/login

lar e indica o serviço. “Não sabia que era tão organizado  e  para minha empresa está sendo ú�l”, reforça ela.
 De acordo com a agente de Negócios da Acimon, Roberta Costa, a procura por emprego tem 
crescido e somente nos dois úl�mos meses é que o mercado tem dado sinal de reação. “Temos recebido muitos 
currículos de várias pessoas com os mais variados perfis, todos esperando por uma oportunidade“, explica ela.
 Interessados em u�lizar os serviços da Agência de Empregos da Acimon devem entrar em contato 
com a agente de Negócios por meio do telefone (31) 3851-6056 e/ou e-mail agencia@acimon.com.br.
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11 formas de manter suas 
relações profissionais fortes

Reunião das ACE´s realizada na Acimon

mantém pauta para ações conjuntas

 Sem a presença do superin-
tendente regional do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes de Minas Gerais (Dnit), 
Fabiano Mar�ns Cunha, o Encontro 
das Associações Comerciais e Empre-
sariais da Região do Médio Piraci-
caba (ACE's) foi realizado no dia 23 de 
abril, no auditório da Acimon, com 
uma pauta de ações conjuntas.
 Fabiano Cunha, que traria 
informações a respeito da duplica-
ção da BR-381, comunicou sua 
ausência por meio de e-mail, alegan-
do ter sido “convocado para repre-
sentar o Dnit em uma audiência so-
bre o anel rodoviário de BH”.

 O presidente da Acimon, 

Cássio Barros Evangelista (foto abai-

xo), manteve a pauta trabalhada nos 

úl�mos encontros, discu�ndo e 

aprofundando mais na questão das 

ações conjuntas que deverão ser le-

vadas para a agenda da Federação 

das Associações Comerciais e Empre-

sariais do Estado de Minas Gerais 

(Federaminas) e apresentadas aos 

candidatos ao cargo de Governador 

de Minas Gerais nestas eleições.

 De acordo com Barros, a au-

sência do superintendente do Dnit 

não prejudicou as a�vidades, uma 

vez que foi dada sequência ao tra-

balho iniciado na reunião anterior, 

dentro do Plano de Desenvolvimento 

Regional (PDR). “Claro que dese-

jávamos receber o superintendente 

aqui nesta oportunidade para trazer 

novas informações, �rar dúvidas e, 

principalmente, nos apresentar um 

Raio X das obras executadas até o 

momento na BR-381 Norte. E tam-

bém queríamos ter um retorno da 

audiência realizada em Brasília com o 

presidente Michel Temer, onde par�-

ciparam os presidentes e gerentes 

das ACE´s. Mas houve o imprevisto. 

Por isso, durante o encontro, acerta-

mos com o Fabiano por celular, sua 

par�cipação na reunião do dia 14 de 

maio, em Itabira”, explicou .

 Os 55 representantes das 

ACE's definiram as metas a serem 

trabalhadas dentro do PDR ao longo 

do ano. São elas: 1- Agilizar as 

licenças ambientais, especialmente 

nas cidades mineradoras, privile-

giando a contratação de fornece-

dores e mão-de-obra local; 2- Criar 

polí�cas públicas de diversificação 

econômica, com foco no arranjo pro-

ANUNCIO SF ENERGIA SOLAR

0508

du�vo local do turismo, incluindo 

ações regionais de Segurança Pública 

para os municípios do Médio Pira-

cicaba e 3- Duplicação da BR 381 

Norte. Par�ciparam as ACE's de 

Alvinópolis (Acia), Bela Vista de 

Minas (Aciabel), Barão de Cocais 

(Aciabac), Rio Piracicaba (Aciarp), 

São Domingos do Prata (Aciap), 

Santa Bárbara (Acisb), São Gonçalo 

do Rio Abaixo (Aciasgra), Nova Era 

(Aciane), Itabira (Acita), Mariana 

(Aciam) e João Monlevade (Acimon), 

que sediou o encontro. 

Encontro Regional

GERENCIE MELHOR

1. Seja pessoal: ter chefe ou colega de trabalho com quem é fácil conversar 
torna o trabalho mais fácil. Seja assim com outras pessoas. Escute o que eles 
têm a dizer. Não tem problema discu�r seus interesses no trabalho, mas deixe 
seu drama pessoal em casa ou nos ouvidos de um amigo próximo.

2. Demonstre consistência: seja consistente quando precisar mudar as dinâ-
micas e procedimentos no trabalho. Se você mudar semanalmente a maneira 
como faz as coisas, você não apenas frustra seus funcionários, como também 
�ra a oportunidade deles aperfeiçoarem o sistema de trabalho.

3. Aprecie o trabalho alheio: não há dúvidas de que, quando as pessoas reco-
nhecem suas conquistas e agradecem pelo seu trabalho duro, você quer con-
quistar mais e trabalhar mais. As pessoas se sentem bem quando alguém 
aprecia o trabalho delas. O local de trabalho fica mais feliz.

4. Seja profissional: você ajusta o tom para as pessoas ao seu redor. Não im-
porta se você é o dono, o gerente ou o funcionário. A maneira como você se 
comporta impactará diretamente aqueles que trabalham com você. Se você 
for sempre profissional, respeitoso e fizer apenas comentários apropriados, 
você ajusta o padrão para a maneira como espera ser tratado também.

5. Foque na qualidade e não na quan�dade: não se trata do quanto você con-
segue fazer no menor período de tempo possível, se você está disposto a sa-
crificar a qualidade do seu trabalho. Você quer ganhar a maior quan�dade de 
dinheiro o mais rápido possível. Baixa qualidade, produção rápida e vendas 
baratas parecem tentadoras. Em contrapar�da, mesmo que você cobre mais 
por um produto ou serviço sólido e de alta qualidade, as pessoas prontamente 
pagarão se você �ver uma  boa reputação.

6. Admita seu erro: você deve admi�r quando você ou alguém na sua empre-
sa comete um erro, e o mais rápido possível. Não há nada pior do que deixar 
um cliente de molho. Entre em contato  e explique o que aconteceu - se você 
souber. E diga a eles o que você fará para resolver o problema.

7. Dê e receba feedbacks: sempre haverá outra perspec�va. E nem sempre 
você gostará dela. Receba crí�cas com maturidade. As pessoas cujo trabalho é 
fazer o seu negócio se desenvolver nunca deveriam se sen�r pequenas ou ter 
suas ideias descartadas. Tente, portanto, dar feecbacks posi�vos.

8. Converse com as pessoas face a face: da mesma maneira que um encontro 
român�co pode dar errado, relacionamentos de negócios podem sofrer o 
mesmo des�no. Sempre que possível, marque um encontro pessoal rápido 
com clientes em prospecção. Mesmo quinze minutos podem abrir uma porta.

9. O lento e persistente vence a corrida: se você encontrar alguém com quem 
queira trabalhar, mas não está acontecendo no ritmo que você gostaria, 
con�nue e seja persistente. Mantenha o contato.

10. Conecte-se: seja uma plataforma de comunicação como Slack para os seus 
funcionários, um grupo no Facebook para seus clientes ou um e-mail para os 
seus clientes em prospecção, comunicação é a chave. Fique em contato.

11. Agende um brainstorm: agendar um horário para brainstorm é um ele-
mento-chave para relacionamentos profissionais de sucesso. Reuniões curtas 
para esclarecer suas necessidades/ideias não apenas ajudam aqueles que tra-
balham com você a entender o que se espera deles, como também garante 
um tempo para que eles compar�lhem suas ideias com você.

                                                                                                           Fonte: Site Administradores
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Happy Hour Empresarial 
 A Acimon promoveu nos meses de março e abril 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
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Deseja participar do próximo encontro? Envie uma solicitação para ou .comunicacao@acimon.com.br 99238-2159 (Whatsapp)

EMPRESAS QUE MARCARAM PRESENÇA: Macon Ferragens, CFC Monlevade, Loja Singer, Syslink Sistema, Vivo 
Empresas, Brunauer & Tôrres Duarte Advogados, Recanto da Cascata, Prepara Cursos, Pão de Queijo Ideal, M3 
Veículos, Kallibre Auto Center, BR Pneus, Dodô Materiais, Sankyu, Colégio Cesp, DPA Pinturas, Mac Freios, Pedra Forte, 
Rancho de Minas, Renato Auto Mecânica, Padaria Globo, New Fotocolor, Espaço Vip, 3C Seguros, Real Inox, Delo Auto 
Peças, Casa Forte Imóveis, Floricultura São José, Pesque & Pague João da Mata, Christian Domingues Comunicação & 
Marketing, Secretaria Regional de Educação de Nova Era, Junincar, Ciclo  Soluções Inteligentes, GS Print, Usifaber, 
Support Informática, Caçambas Jacaré, Ufop e Jader Lúcio Advogados.

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

06 07

Diretoria feminina da Acimon participa do 2º Feme
 A Acimon esteve representada na segunda edição 
do Fórum Estadual da Mulher Empreendedora (Feme), 
promovida pela Associação Comercial e Empresarial de 
Coronel Fabriciano, em parceria com a Federaminas 
Mulher e os Conselhos das Mulheres Empreendedoras 
das Associações Comerciais e Empresariais. O 2º Feme 
aconteceu no dia 23 de março, no Hotel Metropolitano, 
em Coronel Fabriciano, e contou com a presença das 
diretoras Angela Maria Costanzo Soares, Ercy Eduarda 
Silva Barcelos Dias e Rosiléia Espíndola de Almeida Souza 
Mar�ns, além da assessora de Comunicação Flávia 
Henriques (foto 3) e do gerente execu�vo Iarlei Quintão.

 De acordo com os organiza-
dores, o evento tem por obje�vo di-
fundir as prá�cas empreendedoras 
para incen�var o desenvolvimento 
do potencial da mulher, observando 
as boas prá�cas do mercado, aplican-
do as ferramentas de gestão, ampli-
ando o conhecimento e atuação do 
universo feminino nos negócios.
 Na oportunidade, foram mi-
nistradas palestras, além de painel 

com o tema "Os desafios da mulher nos seus diversos papéis" e apresentações de 
cases de sucesso das mulheres de Negócio. A próxima edição do Feme acontece em 
2019, na cidade de Nova Lima. Novidade: esse é o primeiro passo para a implanta-
ção do   "Acimon Mulher". A en�dade já está se mobilizando para a�ngir esta meta.

Assembleia Geral Ordinária - Contas aprovadas Reunião de Diretoria - 09/05
 As contas da Acimon 
- Exercício 2017 - foram apro-
vadas no dia 24 de abril, 
durante a Assembleia Geral 
Ordinária. O conselheiro fis-
cal, Otacílio Carneiro (foto 
abaixo), fez a leitura do pare-
cer técnico que recomenda-

 A diretoria da Acimon, em atendimento 
ao cronograma anual de reuniões, e como sempre 
atenta às questões empresarias, discu�u assuntos 
importantes para o desenvolvimento da en�dade, 
associados e município. Dentre os assuntos tra-
tados destacamos: Energia Fotovoltaica; Cursos 
previstos; Encontro Regional das ACE´s; Atuação 
do Setor Negócios; Resultado do Happy Hour 

Empresarial; Acimon News; Parceria Serasa; Pró-
Município e ACE Currículos.

va a aprovação. Os presentes aprova-
ram por unanimidade. A prestação 
de contas da Acimon visa atender as 
obrigações estatutárias e promove 
legalmente a é�ca e transparência 
das ações pra�cadas anualmente.
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