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- CAPACITAÇÃO -

240 pessoas participam

de palestras do Centro de

Desenvolvimento

Empresarial da Acimon
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 - REDUÇÃO DE CUSTOS -

Sustentabilidade:

Acimon e Solatio

firmam parceria que

beneficiará seu Negócio
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- ACE CURRÍCULOS -

Banco de talentos on-line

traz inovação e agilidade

no processo de 

recrutamento de pessoas
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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

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

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

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

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

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

FINANÇAS - Proteção ao Crédito

Distribuidor Autorizado



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
 Os meses de junho e julho vieram com duas grandes novidades para o 
associado. Em junho fechamos parceria com a Serasa Experian via Federaminas para 
oferecer o serviço de consulta à base de dados (crédito), que auxiliará os empresários 
na hora de vender seus produtos e serviços. O nome Serasa Experian é muito forte no 
mercado, e é exatamente por isso que escolhemos associar nossa imagem a ela. Com 
poucos dias de a�vidade, muitas empresas já aderiram ao serviço, o que mostra que a 
nova parceria foi acertada. E confessamos que já era uma solicitação an�ga. Outra 
parceria que só tem a crescer e beneficiar nossos associados é a firmada no início de 
julho com a Sola�o. Empresa espanhola, renomada no setor de Energia Solar 
(fotovoltaica), que estará proporcionando redução de 15% diretamente na conta de 
energia elétrica das empresas e também pessoas �sicas. E o melhor: sem inves�men-
to nenhum! É sustentabilidade e redução de custos num só serviço.
 Dando prosseguimento à reformulação da Agência de Empregos, iniciamos 
em junho a implantação do site ACE Currículos Acimon, onde o candidato a uma vaga 
de emprego pode se cadastrar. É possível por meio de uma senha acompanhar as 
vagas em aberto e se candidatar a elas. O importante é ter sempre o currículo 
atualizado e o mais completo possível.
 Con�nuam os encontros entre as diretoras para implantarmos até o início 
do segundo semestre a Câmara da Mulher Empreendedora - Acimon Mulher. Uma 
ambição das diretorias passadas, e que agora, com muita sa�sfação, poderemos con-
quistar nesta gestão. Fizemos questão de escolher a dedo as mulheres que fariam 
parte da nova diretoria já pensando em suas habilidades para liderar um grupo de 
empresárias com visão empreendedora e vontade de trabalhar pelo desenvolvimen-
to e empoderamento da classe feminina. E ao que tudo indica, acertamos na escolha. 
Desejamos a Ercy Eduarda Barcelos, Angela Soares, Rosiléia Espíndola e Ta�ana 
Finamore sucesso nesta missão. A Acimon estará sempre auxiliando em suas ações. 

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 MELO 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.

DIRETORIA EXECUTIVA
GESTÃO 2018/2020
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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

Dalu Modas
Move Treinamento
Depósito Santa Luzia
Auto Mecânica Zoião
Centralfer
Casa do Construtor
Bastos Presentes
Kalibre Auto Center
Deci Lanches
Jader Lúcio Sociedade
de Advogados

Luciano do Nascimento
André Carolino
Théo Silva Lins
Nelcimar Leles Miranda
Vânia A. de C. Vasconcelos
Kênia Soares Bastos
Maria Márcia Marques
Ramon Figueiredo Coura
Militina Tavares Nonato
Marcos Paulo G. M. da Costa

Joyce das G. Machado
Francislayne R. de Souza

Antônio Carlos Souza
Neide Mª de S. Santos

Gláucia Miranda
Larissa Mara M. Matos

Neusa M. S. Nicácio
Marcos José B. da Silva    

Fonte: Site Administradores

 Decisões simples mudam tudo. Entre vários departa-
mentos que uma empresa pode ter, um dos mais importantes, 
sem dúvida nenhuma, é o departamento comercial.
 Sabemos que o “coração” da empresa é o departamen-
to comercial, pois é através deste que os produtos ou serviços de 
uma empresa são vendidos e assim, faz-se possível obter lucro, 
que é a finalidade de qualquer empresa pública ou privada.
 Para tanto, precisamos conhecer como deve ou deveria 
funcionar um departamento comercial.
 
Como prospectar clientes? 
 O primeiro passo, antes de buscar e conseguir bons 
clientes, é, impreterivelmente, ter um bom produto/serviço, de 
qualidade e diferenciado dos concorrentes. Se a sua empresa já 
possui esse atributo, certamente que a jornada para conquistar 
bons clientes já começou muito bem. Desenvolver o contato com 
a pessoa certa é muito importante também. O que adianta 
marcar reunião, inves�r o tempo, promover parcerias, se fizer 
isso com a pessoa que não é a responsável por lhe dizer o “sim” 
para o seu produto? Procure conversar  com o decisor da compra, 
pois é com ele que deverá negociar.
 Procure ves�r-se de acordo com o ramo de a�vidade 
que sua empresa atua e também observe a caracterís�ca do seu 
cliente. Se você está produzindo produtos para uma empresa de 
esportes radicais, por exemplo, não tente impressionar o seu 
comprador visitando-o de terno e gravata. Talvez isso venha a 
atrapalhar o desenvolvimento dos negócios. Porém, se quiser 
oferecer serviços para uma classe de execu�vos ou engenheiros, 
também não se apresente de calça jeans ou camiseta. São coisas 
que parecem óbvias, porém, muitos ainda cometem esse �po de 
erro na apresentação pessoal.
 Um outro ponto importante é a forma de expressar-se. 
Falar pausadamente e de forma inteligível é fundamental. Sem o 
uso de gírias ou palavras de baixo calão, podem ser um diferencial 
pessoal no relacionamento.
 Um bom vendedor é aquele que conhece profunda-
mente o produto que vende e também a empresa que
representa. Através da demonstração desse conhe-
cimento, é possível transmi�r a confiança neces-
sária que o cliente necessita para fechar uma 
compra. Assim, finalizar a jornada pela
conquista de bons clientes.
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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.

Por Mauricio Barbe�a 
Consultor Comercial

Amec
Central Cursos

Unicont Contabilidade 
e Assessoria Ltda.

Brexó Pneus
Microlins
Junin Car

Victória Kids
Café Dom de Minas

Juniocar
Hoffman Gril

NAS REDES
SOCIAIS

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

 A Acimon e a Sola�o Energia, maior desenvolvedora de 
projetos fotovoltaicos da América La�na, promoveram no dia 13 de 
julho o Café Empresarial com o tema Sustentabilidade x Redução de “
Custos . O evento contou com a presença de mais de 60 pessoas ”
dentre empresários, gerentes e interessados.
 Durante a palestra, o gerente comercial da Sola�o Ener-
gia, Rafael Lavarini, que é sócio-presidente da Sola�o Commerce 
apresentou o histórico da empresa e da energia renovável. Além de 
trazer inúmeras informações, ele também �rou dúvidas do público, 
mostrando o quanto inves�r na área de energia fotovoltaica é vanta-
joso e essencial para o futuro da sociedade em geral. Foi apresentada 
a parceria exclusiva com a Acimon em Monlevade, onde empresas e 
pessoas �sicas associadas à en�dade serão beneficiadas com 15% de 
desconto na conta de energia elétrica. A adesão não gera nenhum 
custo para seu negócio/casa. Interessados em aderir ao serviço 
devem agendar uma visita técnica: (31) 3851-6056.

Palestra:
Sustentabilidade x Redução de Custos

Acimon e Sola�o anunciam parceria
com desconto de 15% em energia elétrica

Representantes da Solatio 
reunidos com o presidente da 

Acimon, Cássio Barros

Público teve dúvidas sanadas
pelo palestrante

ACIMON Informa | MAI/JUN 2018 MAI/JUN 2018| ACIMON Informa



lucasemoreira@yahoo.com.br

Xerox - Papelaria
Brinquedos - Plastificação

Encadernação
Material de Pinturas / Escritório

 A Acimon promoveu no dia 16 de abril o curso “Sped 
Contábil - Técnico/Teórico”. O evento foi realizado no 
auditório da associação comercial e contou com a presença de 
20 pessoas dentre profissionais da área contábil.
 O consultor tributário e advogado, Maurício 
Ferraresi, ministrou o curso trazendo informações per�nen-
tes ao tema, dando foco para: Detalhamentos operacionais e 
prá�cos do ECD, Orientação sobre procedimentos para 
geração de arquivo digital ECF, conforme disposto no manual 
de orientação disponibilizado pela RFB.

Curso Sped - Técnico/Prá�co 

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

C D Eentro de esenvolvimento mpresarialSucesso!
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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

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!

Os par�cipantes aproveitaram o curso para �rar dúvidas
com o consultor tributário Maurício Ferraresi

 A Acimon e a EMC Sistemas promoveram no dia 17 de maio o Café Empresarial com o 
tema A Loja Física no Varejo 4.0 - Entendendo o mercado e iden�ficando mais oportunidades . O “ ”
evento contou com a presença de mais de 50 pessoas dentre empresários, gerentes e interessados.
 Durante a palestra, o diretor de Marke�ng da EMC Sistemas, Emerson Duarte, lembrou a 
mudança de perfil dos consumidores ao longo das décadas, alertando para a realidade do século 
XXI, onde a acessibilidade às tecnologias digitais e as redes sociais, impactam diretamente no com-
portamento consumidor das pessoas. “Empresas que hoje ficam apenas esperando pela chegada 
do consumidor estão trabalhando de forma errada. Isso funcionou no passado. Agora, temos que ir 
até ao cliente”, alertou ele.
 Dentro da realidade, a EMC Sistemas apresentou seu novo serviço, a plataforma de e-
commerce EMC Webstore. Oportunidade de vender os produtos/serviços da sua empresa por meio 
da internet com baixo inves�mento.

Palestra: A Loja Física no Varejo 4.0
Entendendo o mercado e iden�ficando + oportunidade

Público presente à palestra

O fundador da EMC Sistemas,
Edson Martins Coelho,

durante a abertura do evento

Palestrante e diretor de 
Marketing da EMC Sistemas,

Emerson Duarte

 No dia 20 de junho as empresárias e diretoras da Acimon, Ercy 
Eduarda Silva Barcelos Dias e Rosiléia Espíndola de Almeida Souza Mar�ns, 
par�ciparam da palestra “O Poder da Liderança Feminina na Educação”, 
realizada no auditório da Associação Comercial Industrial de Serviços e 
Agropecuária de Itabira. O evento faz parte das ações promovidas pela 
Câmara da Mulher Empreendedora - Acita Mulher, que tem como obje�vo 
promover a�vidades de capacitação e interação entre os par�cipantes para 
proporcionar o desenvolvimento e empo-deramento feminino.
 A intenção das diretoras é que, par�cipando dessas ações voltadas 
para o empoderamento feminino na região, ampliem o networking, e que 
seja implantada a .Câmara da Mulher Empreendedora na en�dade

Diretoras da Acimon participam de palestra
para empreendedoras em Itabira

 A palestrante Débora Guerra, tem quase 20 anos de experiência na área da Educação e par�cipou de diversos 
programas acadêmicos internacionais. A itabirana é vice-reitora da UNA e Gestora Educacional. Durante o evento, ela 
contou sobre a sua trajetória de empreendedora e execu�va. Débora hoje é a uma das poucas mulheres a assumir uma 
cadeira na diretoria da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior ( ABMES ), em Brasília.

Diretoras da Acimon, Ercy Dias e Rosiléia Mar�ns (e)
ao lado do presidente da Acita, Eugênio Müller

Instituições se reúnem para discutir DI

 No dia 21 de junho se reuniram na Acimon os representantes dos permis-
sionários do Distrito Industrial de João Monlevade (DI), Arcelor Mi�al, Acimon e Pre-
feitura Municipal para darem con�nuidade às discussões sobre o DI. Na ocasião 
foram abordadas as necessidades de melhorias, dificuldades enfrentadas pelas 
empresas instaladas no local e posicionamento dos atores envolvidos.
 Após debate, ficou ajustado o agendamento de nova data para que possam 
aprofundar nas questões pendentes, sendo o assessor da Secretaria de Planeja-
mento, Eduardo Bastos, responsável pelo convite interno às Secretárias envolvidas e 
DAE. O presidente da Acimon, Cássio Barros, foi o mediador desta reunião. 

31 3851-6056
Faça seu

certificado digital na

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade
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Av Wilson Alvarenga, 519 - Carneirinhos 
João Monlevade - MG

(31) 3851-5660

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 

Palestras movimentam o CDE da Acimon

ao capacitar 240 pessoas só no mês de junho

Acimon apoia palestra instrutiva da ASPAAS

 A Acimon encerrou o mês de junho com um número muito expressivo de par�cipantes nas a�vidades do 
Centro de Desenvolvimento Empresarial (CDE). Com quatro palestras, foi possível movimentar o CDE, graças às 
parcerias de sucesso que a en�dade tem firmado com renomadas ins�tuições de João Monlevade, do Estado e, 
principalmente, Federal.
 De acordo com o gerente, Iarlei Quintão Fraga, as parcerias visam viabilizar a realização das palestras, 
trazendo temas variados e contemplando áreas de interesse de públicos específicos. “Temos avaliado tanto os temas, 
quanto as formas de firmar parceria. Muitas delas são gratuitas, o que permite que as empresas enviem o maior 
número possível de colaboradores para se capacitarem. E ainda termos outras nos meses de julho e agosto. Algumas 
com custo, mas com valores acessíveis àqueles que sabem da importância da qualificação em um mercado 
compe��vo e dinâmico”, ressalta ele.
 Todas as palestras foram promovidas no auditório da Acimon. No dia 21, em parceria com a Receita Federal, 
com o tema “Programa de Unificação de Créditos da RFB-PUC, eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb (foto1)”, par�ciparam 78 
pessoas. No dia 25, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com o tema “Es�mulo de Ideias - 
Fortalecendo Mentes e Ajudando Pessoas (foto2)”, par�ciparam 69 pessoas. No dia 28, em parceria com o Sindicato 
dos Contabilistas do Valo do Aço (SindCont) e Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF), com o tema 
“Auto Regularização e Malha Fiscal (foto3)”, par�ciparam 48 pessoas. E ainda no dia 28, foi realizada a palestra 
“Autoes�ma e Inteligência Emocional (foto4)”, em parceria com o Crea-Jr, com a par�cipação de 45 pessoas.

 No dia 23 de junho a Acimon sediou a palestra do advogado Maicon Reis, que abordou diversos temas 
direcionados aos membros e familiares da Associação dos Pais e Amigos Au�stas e Síndromes (ASPAAS). Na ocasião, 
os presentes puderam compreender as leis que garantem os direitos das pessoas que se enquadram nestas 
categorias. Dentre os temas deba�dos estavam: Direitos das pessoas com deficiência; Vaga de estacionamento; 
Transporte; Direito à medicação pelo SUS; Isenção ao Imposto de Renda; Isenção no IPI, ICMS e IPVA na compra de 
veículos; Isenção no IPTU; Trabalho com carteira assinada; Aposentadoria; Direito à pensão; Redução de carga horária 
de trabalho; Crime contra pessoa com deficiência e muito mais. Além da Acimon, as empresas Portalmon, Sucupira, 
Confirmei Viagens e Turismo, Estúdio Bárbara Couto, SEMF Serviços Radiológicos e Dra. Taíse Barros de Freitas 
Den�sta Ortodon�a e o Lions Clube Centro apoiaram esta inicia�va. Contato: 98585-3824 - aspaasjm@gmail.com.
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 Em trinta e seis dias de divulgação nas redes sociais, o nosso 
Banco de Talentos já recebeu 239 cadastros de currículos. Destes, 164 
completos e 75 ainda incompletos. De acordo com Roberta Costa, da 
Agência de Empregos da Acimon, o retorno tem sido posi�vo. “As pessoas 
têm mostrado interesse pelo serviço que foi modernizado e o retorno que 
estamos tendo é muito significa�vo. E certamente reverterá em bene�cio 
direto para as empresas. Vale ressaltar que quem está com o cadastro 
incompleto, deverá atualizá-lo, ficando atento ao prazo para o seu cur-
rículo expirar do sistema. Quanto mais completo o cadastro, maior a 

Inovação traz agilidade no processo

Banco de Talentos on-line

chance de se qualificar para o cargo pretendido e/ ou oferecido”, explica. Ela conta que as empresas associadas podem 
divulgar suas vagas através da Acimon gratuitamente, agilizando o processo de contratação do novo colaborador.

NOVIDADE - Capacitação on-line: Acimon, por meio da Federaminas, leva mais 
uma opção de capacitação para a sua empresa. A Tv Federaminas é um canal de 
comunicação que visa levar até você, nosso associado, informação qualificada e 
cursos on-line gratuitamente. Fique atento às divulgações dos temas dos cursos e 
suas datas, além dos links nas redes sociais, com destaque no Whatsapp. Apro-
veite! Os treinamentos são gratuitos e com temas relevantes.

Coleta de
Resíduos

A ACIMON ajuda a 

sua empresa

a cuidar do

Meio Ambiente. 

Podem utilizar este serviço: Hospitais, Postos de saúde, 

Consultórios, Clínicas odontológicas e estéticas,

Pet shops e Veterinárias, além de Oficinas, Indústrias e 

Empresas de frotas de veículos.

(31) 3851-6056

Acimon é homenageada no 243º Aniversário da PM

 O presidente da Acimon, Cássio Barros Evangelista 
(2º e), recebeu em nome da en�dade, no dia 21 de junho, o 
diploma de Colaborador Benemérito das mãos do coman-
dante da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar 
de João Monlevade, Fábio Barcelos.
 Na ocasião, foi celebrado o 243º aniversário da 
corporação. A Acimon tem sido uma grande parceira da PM 
monlevadense ao contribuir para que a ordem e a seguran-
ça estejam man�das na região central da cidade.

Parceiro: Receita Federal

Parceiro: OAB

Parceiro: SindCont e SEF

Parceiro: Crea-Jr
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 No dia 11 de junho aconteceu em 
São Gonçalo do Rio Abaixo o encontro das 
Associações Comerciais e Empresariais da 
região do Médio Piracicaba (ACE’s). 
 O encontro ocorre mensalmente 
nas cidades par�cipantes do Plano Regional 
de Desenvolvimento Econômico que é 
composto por Barão de Cocais, Santa 
Barbará, Itabira, João Monlevade, Nova Era, 
São Gonçalo do Rio Abaixo, São Domingos 
do Prata, Alvinópolis, Rio Piracicaba, Bela 
Vista e Mariana.
 A Associação Comercial, Industrial, 
Agropecuária e de Serviço de São Gonçalo 
do Rio Abaixo (Aciasgra), anfitriã do encon-
tro, iniciou a reunião através de seu Presi-
dente, Agilson Lúcio Costa, que afirmou que 
o encontro das associações comerciais está 
cada vez mais forte e vem mostrando resul-
tados, por isso se faz necessária à con�nua-
ção dos trabalhos do grupo. A Aciasgra fez a 
apresentação dos trabalhos que a associa-
ção vem realizando ao longo deste ano, logo 
após o Presidente da Associação Comercial, 
Industrial de Serviços e Agropecuária de 
Itabira (Acita) Eugênio Müller, que é o me-
diador do encontro, passou a conduzir as 
discussões do dia. Na pauta do encontro, a 
consequência da greve dos caminhoneiros 
e a criação de um Arranjo Produ�vo Local 
(APL) de Turismo.
 Em sua fala, Eugênio Müller enfa-
�zou a necessidade de se buscar novas fon-
tes que possam gerar trabalho e renda na 
região do Médio Piracicaba, uma vez que a 
economia da maioria dos municípios que 
compõem a região do Médio Piracicaba é 

GERENCIE MELHOR

 O desejo de qualquer comerciante, seja em uma loja �sica ou 
virtual, é receber um tráfego relevante e consistente de consumidores ao 
longo do tempo. Entretanto, muitas vezes é di�cil transformar esse sonho em 
algo concreto. Há inúmeros fatores que explicam isso: limitações do ponto de 
venda �sico, baixa audiência no e-commerce, público consumidor reduzido, 
entre outros. Frente a essas barreiras, pode ser di�cil vislumbrar uma solução 
eficaz. Mas elas existem.
 A mudança no comportamento do consumidor, que a cada dia 
torna mais tênue as fronteiras entre o varejo �sico e o digital, também exige 
adaptações por parte dos comerciantes. O mercado tem respondido a essas 
transformações, oferecendo novos recursos e plataformas que já começam a 
fornecer bons resultados para quem os u�liza. Uma das melhores oportuni-
dades no momento são os marketplaces. Os relatórios de resultados dos 
principais e-commerces nacionais frequentemente mencionam a modalida-
de em suas análises de desempenho, destacando indicadores como aumento 
no número de lojistas parceiros, volume de vendas e par�cipação no 
faturamento. O conceito é simples: trata-se de um grande shopping center 
virtual. Marcas já consagradas no varejo, com tráfego constante e uma 
infraestrutura de tecnologia e vendas altamente robustas, abrem espaço para 
que lojistas independentes também anunciem seus produtos. Um �pico 
modelo em que todos os agentes envolvidos saem ganhando: grandes e-
commerces ampliam o catálogo de produtos, lojistas parceiros fecham mais 
negócios e o consumidor conta com maior diversificação e poder de compra.
 Essas vantagens fazem do marketplace um modelo em franca 
ascensão no Brasil. Na prá�ca, ele serve como catalisador para as lojas. 
Negócios �sicos conseguem diversificar as fontes de receita e expandem sua 
abrangência geográfica além dos limites locais. Comércios virtuais ganham 
fôlego extra em termos de tráfego e vantagens para os consumidores (meios 
de pagamento, credibilidade e até mesmo diferenciais logís�cos). Como em 
qualquer modelo de negócio, existem custos envolvidos nessa operação. Na 
maioria dos casos cobra-se uma comissão por venda concre�zada. Entre-
tanto, com um controle adequado é possível balancear esses gastos e obter 
uma rentabilidade posi�va. Em algumas situações a performance pode, 
inclusive, superar o resultado da operação �sica ou via e-commerce próprio.  
 Ao definir uma estratégia de atuação, é fundamental se atentar a 
elementos básicos do processo comercial dentro das grandes varejistas. 
Tratam-se de aspectos que pra�camente não mudam em relação à gestão de 
uma loja �sica ou e-commerce próprio. Entre eles estão: produção de 
anúncios qualificados, cumprimento dos prazos de postagem e envio, atendi-
mento cordial no pré e pós-venda, entre outros. Também é preciso estar 
ciente de que se trata de um processo com evolução con�nua. O lojista deve 
buscar o�mizações constantes, seja iden�ficando novos itens com bom apelo 
de vendas. Assim, é preciso ter clareza de que os marketplaces são um ponto 
de par�da para o êxito nas vendas. A simples presença dentro de determinada 
rede varejista não assegura um incremento automá�co no volume de consu-
midores e pedidos. É papel do lojista entender quais as possibilidades do canal 
e o que precisa ser feito para explorá-las plenamente.
                                                                                                           

Fonte: Site Administradores

ACE´s bucam desenvolvimento

por meio de APL turístico

Encontro Regional

baseada na mineração, e como o minério é um bem finito, é primordial 
buscar a diversificação da economia.
 Em seguida, foi apresentado na reunião case de sucesso do 
APL Turís�co da Serra Gaúcha, que foi elaborado junto ao Sebrae, e 
tem �do grande destaque no país. Para que as cidades consigam criar 
um APL Turís�co é necessário unir variados setores e ins�tuições, 
trabalhando em um arranjo que atenda a todas as cidades e, assim, 
possa trazer fomento à economia de cada cidade. Ficou acordado no 
encontro o agendamento com os técnicos do Sebrae junto às 
associações para que possam iniciar os trabalhos em prol do desen-
volvimento do arranjo.
 No dia 03 de julho foi a vez da Associação Comercial de São 
Domingos do Prata (Aciap-CDL) receber os representantes das ACE’s 
do Médio Piracicaba. E no dia 16 de julho, uma nova reunião ocorreu 
com a par�cipação do gerente regional do Sebrae Fabrício Fernandes e 
o analista técnico do Sebrae, André Fonseca.
 As reuniões na Aciasgra e Aciap-CDL contaram com a presença 
do deputado estadual Raimundo Nonato Barcelos (Nozinho), que fez a 
entrega de veículos doados pelo governo do estado às en�dades, 
juntamente com o �tulo de u�lidade pública estadual.

Na ocasião dos encontros das ACE’s, 
foram entregues veículos doados
à Aciap (foto ao lado) e Aciasgra

ACE´s estudam viabilidade de 
implantação de

APL Turístico inspirado em 
case de sucesso da Serra 

Gaúcha, no Rio Grande do Sul

Fonte e fotos: Comunicação Aciasgra, Aciap e Acita

Marketplaces ajudam atrair
 clientes e ampliar vendas

Faça uma parceria com a Acimon
e apresente seus produtos/serviços
para nossos associados.

(31) 3851-6056

0508

Inscrições: (31) 3851-6056

Curso

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

08 de agosto   |   8h às 18h

Auditório da Acimon

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Realização:

2

1
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Happy Hour Empresarial 
 A Acimon promoveu no mês de maio 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

Deseja participar do próximo encontro? Envie uma solicitação para ou .comunicacao@acimon.com.br 99238-2159 (Whatsapp)

EMPRESAS QUE MARCARAM PRESENÇA: Macon Ferragens,Depósito Nova York, Bramar Engenharia, Patrocínio 
Vieira Advocacia e Consultoria, Auto Peças Silverauto, Hangar Seguros, Ponto Milionário, Mac Freios, Casa Oriente, 
Brexó Pneus, Angélya Móveis, Agência Cartaz, CFC Mariana, Odonto Saúde, Banco do Brasil, Doce Pecado, Delo Auto 
Peças, Unicont Contabilidade, Celepeças, Kiko Transporte, Ulete Mota, Festas Práticas, Ludor, Hidroelétrica Monlevade, 
Arcelor Mittal, Erhemunerar Consultoria, Via 2000 Supermercado, Ferreira Júnior, Cia do Fitness, Flora Mil Flores, 
Poliarte Publicidades, Inforplay, Art Cópias, Bruno Guimarães Produções, Secretaria de Estado de Fazenda-MG, Café 
Dom de Minas, Comercial Real Pneus, Hotel Colonial Aquarius, Bio Forma, SF Energia Solar, Ufop, Construtora Mirandar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Acesse nossa página no Facebook e veja outros momentos do encontro mensal com os empresários
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Reunião de Executivos avalia novos serviços para ACE´s

Acimon participa de campanha solidária da Unimed

 Os gerentes execu�vos das Associações Comer-
ciais e Empresariais (ACE’s) da Região do Médio Piracicaba 
se reuniram no dia 11 de maio na sede da Acimon (foto).
 Na pauta, discussão sobre possíveis serviços que 
poderiam ser implantados nas ACE’s, seguindo análise de 
sucesso em outras en�dades. Foram avaliados os seguintes 
serviços: Serasa Experian, que nesta edição é nossa matéria 
de capa, ACE Currículos, que foi implementado na Acimon 
em maio, além do BrasilCard e parceria com a Sola�o Ener-
gia, que também foi firmada e é destaque nesta edição.

 Novamente a Acimon par�cipa da campanha solidária da Unimed, 
dentro do projeto Dia de Cooperar. A inicia�va visa criar uma rede de 
ins�tuições parceiras que mobilizem arrecadações de fraldas geriátricas e 
cadeiras de rodas, que foram doadas. E neste ano, o Lar São José SSVP foi a 
ins�tuição contemplada. Na ocasião, a Acimon também fez a doação de uma 
cadeira de rodas, entregue pelo presidente Cássio Barros Evangelista.

 Atenta às necessidades e expecta�vas do associado, a Acimon firmou parceria com a Serasa Experian e está 
desde o dia 1º de junho oferecendo o serviço para empresas interessadas. Com 50 anos de mercado brasileiro e tendo a 
maior base de dados da América La�na, a empresa oferece relatórios precisos e eficazes, além de desenvolver 
melhores soluções para reduzir os riscos de crédito, evitar fraudes e  vender a prazo com segurança.
 Para o presidente da en�dade, Cássio Barros Evangelista, o novo serviço levará mais bene�cio ao associado, 
sendo uma ferramenta de extrema importância para a saúde financeira das empresas. “Este é o momento ideal para o 
associado fortalecer o seu Negócio”, orienta.
 Na Serasa Experian são registradas as informações pessoais, como nome, CPF, endereço, além de outros dados 
como dívidas atrasadas, cheques protestados, cheques roubados, que visam auxiliar lojas e bancos, trazendo para os 
mesmos mais segurança na hora de efetuar vendas à prazo.  
 De acordo com a a Legislação Brasileira, uma pessoa (consumidor) pode ser nega�vado após deixar de pagar 
uma dívida, sendo inserida numa base de dados, no caso a Serasa Experian. A informação de que a pessoa está 
inadimplente pode ficar na base de dados por cinco anos. Após esse período, a base de dados é obrigada a �rar essa 
informação do cadastro, sendo a pessoa possível de con�nuar nega�vado somente se contrair novas dívidas.
 Empresas interessadas em conhecer detalhes da parceria devem entrar em contato com Janaína Alcântara, do 
setor Negócios , pelo 31 3851-6056 e solicitar uma visita. Faça da Acimon uma extensão do seu negócio.

Parceria faz da Acimon novo

distribuidor autorizado em JM

As reuniões dos executivos das ACES são mensais
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