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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
 Esta edição chega à você associado com muitas novidades. A primeira delas 
é que finalmente iremos implantar a Câmara da Mulher Empreendedora de João 
Monlevade, a Acimon Mulher. É uma sa�sfação poder dar posse a estas empresárias 
que, com um jeito especial, conduzem sabiamente parcela importante da economia 
monlevadense, gerando emprego e renda. E ainda por cima, cumprem com zelo seus 
papéis familiares. Para estar à frente deste grande projeto, confiamos às Diretoras 
Angela Soares, Ercy Dias, Rosiléia Mar�ns e Ta�ana Finamore a nobre missão de im-
plementar a Acimon Mulher. Elas contarão com um grupo de empreendedoras dedi-
cadas e atuantes na busca constante de ações desenvolvimen�stas, além de exerce-
rem e promoverem o empoderamento feminino. É saudável não só para a Acimon, 
como en�dade empresarial, mas para toda sociedade monlevadense. Fica aqui o 
convite a todas Empreendedoras: par�cipe da solenidade de posse da Acimon 
Mulher e torne-se membro. Sua par�cipação é fundamental neste processo.
 A Segunda novidade é que após muito diálogo, a Acimon, com o apoio das 
ins�tuições, criou e deu posse no dia 02 de outubro, aos membros do Comitê 
Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social da Acimon - CP10. Formado por 
25 pessoas que representam as ins�tuições do município, o CP10 terá como obje�vo 
discu�r, planejar e colaborar na viabilização de ações que possam melhorar a quali-
dade de vida dos habitantes. Estamos mo�vados e focados neste desafio!
 E por fim, é chegado o grande momento. Já anunciamos na imprensa os 
nomes das empresas e personalidades homenageadas na 18ª edição do Destaque 
Acimon. Será a primeira edição dessa tradicional solenidade de premiação em nossa 
gestão. Desejamos que esta seja realizada com todo o glamour que os homenagea-
dos, associados e convidados merecem. Todos fazem parte de um elenco de empre-
sas e personalidades que com trabalho, dedicação e garra, transformam a realidade 
do nosso município e fazem dele um lugar mais próspero e melhor de se viver.
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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

Borracharia Leando
Carina Lana
Óticas Americanas
Start Pneus

Túlia Karina Araújo
Webster Hudson Araújo
Rosane Mota C. Pontes
Carlos Eduardo A. Couto
Letícia A. Pereira
Antônio Cléber Teixeira
José Eustáquio Silva
Eny Dornelas
Bianca A. Greco
Carolina de A. das Graças
Evanilda A. P. de Magalhães
Valmir Lúcio da Silva
Zenaide Costa de Oliveira
Elizabeth T. de Nascimento
Margarida C. V. de Paula
Gedeon de Oliveira
Arielle C. F. Souza
Mauro Sérgio de Freitas

Fonte: Site Administradores

 Uma jovem de 27 anos perdeu o marido e, apesar de não 
ter nenhuma formação e uma filha para criar, assumiu a empresa da 
família e operou uma transformação na companhia. Em pouco tem-
po, a marca desenvolveu novos métodos de fabricação, estratégias 
de marke�ng e um modelo de negócios agressivo. Quem pensou que 
essa mulher com o espírito ousado viveu no século XXI, se enganou.
 Barbe-Nicole Ponsardin nasceu em 16 de dezembro de 
1777 na cidade de Reims, na França, mas seu nome ficou marcado na 
história como a Veuve (Viúva) Clicquot ou a “grande dama do Cham-
panhe”. Casada com François Clicquot, Barbe-Nicole era uma esposa 
diferente das outras. Interessava-se pelo trabalho do marido apren-
dendo com ele um pouco sobre uvas, fermentação e transporte de 
mercadorias. Após o falecimento de François, em 1805, ela optou por 
tomar as rédeas dos negócios. Se antes a companhia dividia-se entre 
serviços bancários, comércio de lã e fabricação de bebidas, sob o seu 
comando a empresa focou-se apenas na produção de Champanhe.
 Com uma maneira de gerir audaciosa, Barbe-Nicole resol-
veu focar o seu produto na sociedade burguesa que ascendia após a 
Revolução Francesa. Ela tornou a bebida popular entre os soldados 
estrangeiros que lutavam na França e, ao voltarem a seus países de 
origem, ajudavam a difundir a marca. No ano de 1811 as condições 
climá�cas permi�ram uma boa colheita de uvas e, com sua visão em-
preendedora, a viúva aproveitou a safra para produzir champanhes 
que só ficariam prontos nos anos seguintes. Quando as guerras napo-
leônicas acabaram, em 1815, a exportação de vinho saltou de 400 mil 
litros para cinco milhões. Desafiando o bloqueio con�nental imposto 
por Napoleão, ela financiou uma embarcação que venderia mais de 
10 mil garrafas na Rússia, o que tornaria o Veuve Clicquot a bebida 
preferida da aristocracia local.
 Obcecada pela inovação, ela desenvolveu uma técnica cha-
mada table de remuage que sedimenta impurezas e revelava o brilho 
do champanhe, um processo u�lizado até hoje. Barbe-Nicole se pre-
ocupava não apenas com o sabor, mas também com a esté�ca do 
produto. Para isso, enviava cartas de reclamação aos fornecedores 
quando as embalagens não seguiam suas exigências.
 Par�cipando de cada etapa da comercialização do produto, 
ela se tornou a primeira mulher de negócios da era moderna e fez do 
Veuve Clicquot o maior representante da sua categoria. “Chamar a 
viúva” foi por muito tempo sinônimo de pedir um champanhe nas 
festas. Celebrações que a própria evitava. An�-social, uma de suas 
poucas imagens está cravada, desde 1972, na tampa de metal das 
garrafas da marca que hoje pertence ao conglomerado de luxo LVMH 
(Louis Vui�on Moët Hennessy).
 
Madame Clicquot faleceu em 29 de julho de 1866,
aos 89 anos, sem ter se casado novamente. Para lembrar
a importância do seu legado, a Maison criou em 1972
o Prêmio Veuve Clicquot da Mulher de Negócios, que
celebra administradoras com o mesmo espírito de
liderança que �nha a idealizadora da marca.
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Por Agatha Jus�no 
Jornalista formada pela UFPB

Concretmais
Caseira Material de 

Construção
Restaurante La Casa

NAS REDES
SOCIAIS

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

Léon Cogniet (1794 - 1880)

Francismara H. O. Neves
Silvana C. Carlos da Silva

Daniel C. de Souza e Silva
Márcio G. Fernandes

Alisson José Félix
Cibelle D. da S. Cardoso

Vitor G. Lage
Roberta G. da Costa

Lívia V. Neves Figueiredo
Letícia Oliveira Mendes

Natália M. C. Gomes
Lorrany Thais S. Lima    

Cíntia C. dos Santos
Marcos C. P. Fontes

Eliseli L. Torquato
Elis Alvernaz

Wander O. Borges
Ilma de O. Reis

Mirene D. C. dos Anjos

Distribuidor Autorizado
A Acimon é o distribuidor
autorizado da Serasa Experian
em João Monlevade.

Empresas associadas já podem
aderir ao nosso serviço de
consulta à base de dados e
proteger seu Negócio.

Para aderir ao serviço, basta entrar em contato com o setor Negócios
da Acimon para validar login e iniciar as consultas que julgar
necessárias. O site possui interface amigável, o que facilita o acesso
e agiliza o processo para quem realiza a consulta. O usuário/empresa
tem senha própria e instransferível.

Ligue 31 3851-6056 e saiba mais à respeito deste importante serviço
que visa proteger a sua empresa e o�mizar o seu Negócio.

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.

A Acimon cuida da
qualidade do seu sorriso

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

www.unimedodonto.com.br
R$ 32,15/pessoa

Apenas

Sem carência e
co-participação

 31 3851-6056

Plano Nacional
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lucasemoreira@yahoo.com.br

Xerox - Papelaria
Brinquedos - Plastificação

Encadernação
Material de Pinturas / Escritório

03

 No dia 17 de outubro a Acimon realizou uma Assembleia 
Geral Extraordinária para alteração do estatuto. De acordo com o 
presidente da en�dade, Cássio Barros Evangelista, a alteração foi 
necessária para que o estatuto atendesse ao Marco Regulatório - 
Lei Federal nº13.019/2014 (Convênios com Órgãos Públicos). 
 Após informar que o edital de convocação para a assem-
bleia foi amplamente divulgado, tanto em jornal de grande circula-
ção quanto nas redes sociais, o presidente solicitou que o diretor 
Eduardo Drumond de Mello fizesse a leitura do edital. Foram lidos 
os tópicos do estatuto e feitas as alterações necessárias, que foram 
aprovadas por unanimidade pelos presentes.

  A Acimon realizou também uma Assembleia 
Geral Extraordinária com a seguinte Ordem do dia: Delibe-
ração e aprovação ou não de proposição de ação judicial 
contra lesão à direitos de empresas e empregados pre-
vistos na CCT Comerciários 2018.
 O presidente Cássio Barros explicou aos presen-
tes o porquê que a en�dade deveria entrar com uma ação 
judicial contra a CCT Comerciários. Segundo ele, tanto as 
empresas quanto os seus empregados só teriam a perder.
 A proposição foi aprovada por unanimidade e a 
Acimon já acionou um escritório de advocacia para entrar 
com a ação judicial. Ao lado, Comunicado aos associados 
publicado em jornal de grande circulação e redes sociais.

Acimon realiza Assembleia Geral
Extraordinária para alteração de estatuto

Assembleia aprova
ação contra

CCT Comerciários 2018

31 3851-6056
Faça seu

certificado digital na

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade
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PARTICIPE ATIVAMENTE DOS TREINAMENTOS. CAPACITE-SE! O MERCADO EXIGE OS MELHORES.

C D Eentro de esenvolvimento mpresarialSucesso!

 No dia 24 de julho, a Acimon realizou a palestra 
“Máquina de Vendas” no auditório da associação comercial. O 
evento contou com a presença de 133  profissionais da área.
 O treinador, Leandro Quintão, que é empresário e 
professor, abordou os seguintes tópicos: Inovar - Como fazer 
sua empresa se diferenciar no mercado; Gestão - Métodos 
para apurar resultados financeiros e de vendas; Vendas- 
Segredos para vencer e prospectar novos clientes; Pessoas - 
Como selecionar e montar um esquadrão de vendas; 
Liderança - Papel de líder ou empresário para acelerar 
resultados; Estratégias - Tá�cas para atrair e manter clien-
tes/canais de vendas; Negociação - Como negociar melhor e 
Marke�ng - Redes sociais para aumento de vendas.
 Leandro Quintão, que também é especialista 
internacional na filosofia Lean Thinking pelo Ins�tuto Lean no 
Brasil, voltou a João Monlevade para ministrar o curso de 
mesmo nome, trazendo técnicas e orientações, revelando o 
segredo da sua fórmula para vender mais e melhor. O curso 

Palestra e Curso Máquina de Vendas  “ ”

Leandro Quintão ministrou
palestra e curso

com ó�ma avaliação pelos
seus par�cipantes

ocorreu nos dias 22 e 23 de agosto, no auditório da 
Acimon. Par�ciparam 21 pessoas do setor de ven-
das. Leandro Quintão foi avaliado posi�vamente, 
mostrando que o conteúdo foi passado com obje�-
vidade e clareza.

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 associados presentes à assembleia discu�ram o estatuto
e fizeram as alterações para atender o Marco Regulatório

A ACIMON - Associação Comercial, Industrial e Prestação de Serviços de João Monlevade, vem por meio desta informar 
que, com o intuito de resguardar os direitos dos empregados do comércio monlevadense e das empresas associadas, já 
está tomando providências inclusive judiciais contra obrigações ilegais definidas na Convenção Cole�va de Trabalho 
Comerciários 2018, por exemplo, contribuições obrigatórias dos empregados e das empresas em favor dos respec�vos 
sindicatos. Entre as eventuais ilegalidades, existem ainda negociação e renúncia a alguns direitos dos trabalhadores em 
troca de pagamentos em favor dos sindicatos.

Neste sen�do, a ACIMON, sob orientação do escritório Jader Lúcio Advogados, recomenda às empresas de comércio 
varejista ou atacadista as seguintes medidas administra�vas frente à Convenção Cole�va de Trabalho Comerciários 
2018: 1)quanto a pagamento da diferença salarial dos funcionários de janeiro a julho de 2018, recomenda-se não 
respeitar a CCT no item respec�vo e, assim, não re�rar do salários dos funcionários as diferenças entre janeiro e março 
para des�ná-las a sindicato. Assim, seguir a previsão de pagamento das diferenças salariais apenas em bene�cio dos seus 
funcionários, conforme previsão da cláusula nona, de modo que deve ser seguida a programação de pagamentos das 
diferenças de abril a julho nos prazos da CCT; e, por fim, quanto às diferenças de janeiro a março, recomenda-se efetuar o 
recolhimento em Juízo, preferencialmente, até 10/09/18; 2) Não efetuar, contra a sua vontade, qualquer recolhimento a 
en�dade sindical que não seja a “contribuição dos empregados” (prevista na cláusula 33ª), sendo indispensável 
manifestação por escrito do empregado permi�ndo tal retenção em seu desfavor; e 3) Sugerimos atenção com o piso da 
categoria em relação às Micro e Pequenas empresas de modo que cada uma avalie com setor jurídico e financeiro qual 
piso e providências seguir, inclusive atentando-se para aceitabilidade ou não do piso superior ao índice inflacionário. 

Certos de que estamos trabalhando sempre em prol das empresas associadas, bem como dos empregados do comércio 
varejista e atacadista desta cidade, adver�mos que, oportunamente, iremos informar novas definições, e nos deixamos 
à disposição para esclarecimentos.

João Monlevade, 06 de setembro de 2018.

ACIMON – Associação Comercial, Industrial e Prestação de Serviços de João Monlevade

 A Acimon promoveu entre os dias 15 e 16 de agosto o 
curso “Eficiência nas Relações Interpessoais”. O evento foi 
realizado no auditório da associação comercial e contou com 
a presença de 15  profissionais de diversas áreas de atuação.
 A coach cogni�vo comportamental, Sheila Couto, que 
é neuropsicóloga, ministrou o curso abordando os seguintes 
tópicos: Diplomacia à Flor da Pele, Eficiência/Eficácia/Efe�vi-
dade; Razão X Emoção nas Relações Humanas; Empa�a; Co-
municação Não-Violenta; Desenvolvendo a Asser�vidade; 
Planejamento e Prá�ca do Feedback e Autoconhecimento.

Os par�cipantes aprenderam a importância do convívio sadio
entre os vários grupos sociais, além de trabalhar novos conceitos

Curso Eficiência nas Relações Interpessoais 

Credimepi&
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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

9 9451-0710
31 3850-1981

SF
ENERGIA SOLARGere sua própria energia com

nosso Sistema Fotovoltaico.
Ligue e faça um  orçamento.

O MELHOR
INVESTIMENTO
PARA O SEU
NEGÓCIO.

VOCÊ CONSEGUE UMA
ECONOMIA DE ATÉ 95% EM
SUA CONTA DE LUZ.

Câmara da Mulher
Empreendedora 
de João MonlevadeMulherACIMON

Diretoria e Conselho tomam posse em novembro
Evento acontecerá dentro das ações da Semana Global de Empreendedorismo do Sebrae-MG

 Uma das grandes ambições da Acimon nas úl�mas gestões, a implantação da Câmara da Mulher 
Empreendedora, irá tornar-se realidade a par�r do dia 07 de novembro. Conforme afirmação do presidente da 
en�dade, Cássio Barros Evangelista, tudo tem seu tempo, e chegou a hora da mulher mostrar seu talento 
empreendedor em bene�cio da classe empresarial. “Desde a minha posse, anunciei que meu projeto principal seria 
trazer novas empresas associadas para a en�dade. E nada melhor do que criar a Câmara da Mulher Empreendedora de 
João Monlevade, a Acimon Mulher, para mostrar às mulheres que estamos com elas. Precisamos de sua vitalidade, 
visão e flexibilidade para levarmos o mundo dos negócios a um novo patamar e também podermos desenvolver o nosso 
município”, explica ele.
 E para levar este projeto adiante, Cássio Barros convocou quatro empresárias que fazem parte da sua Diretoria - 
Gestão 2018/2020 -  para compor a primeira diretoria da Acimon Mulher. São elas: Ercy Eduarda Silva Barcelos Dias, que 
tomará posse como presidente; Ta�ana Finamore, que ocupará o cargo de vice-presidente, Rosiléia Espíndola de 
Almeida Souza Mar�ns, que atuará como tesoureira e  Angela Maria Costanzo Soares, que estará ocupando o cargo de 
primeira Conselheira. Além delas, a diretoria contará com a jornalista Flávia Henriques, da Comunicação da en�dade, 
ocupando o cargo de Secretária. De acordo com Ercy Eduarda, poder fazer parte de um projeto que visa valorizar a 
mulher empreendedora é um desafio e uma oportunidade única. “Sinto-me honrada por ser a primeira presidente da 
Acimon Mulher e ter a missão alavancar suas ações juntamente com outras mulheres de fibra e de visão. Todas que 
foram convidadas a somar comigo nesta jornada adoraram a inicia�va e sen�ram-se animadas em colocar a mão na 
massa. Trabalharemos com afinco para esta semente germinar e dar lindos frutos ”, diz confiante.
 As empreendedoras Leila Pavan, Sheila Couto, Daniela Ba�sta e Elizete Vidal (foto1) foram convidadas a 
ingressar no Conselho da Acimon Mulher. Sempre que necessário, elas serão acionadas pela Diretoria, contribuindo 
para as tomadas de decisão. E para fortalecer o grupo, foram convidadas também outros nomes que atuarão como 
Damas de Honra, sendo oficialmente as primeiras membros da câmara da mulher. São elas: Consolação Machado, 
Cris�na Nascimento, Rita Couto, Fernanda Caroline, Anliy Sargeant, Marcella Morais, Larissa Reis, Valéria Jacinto, Carla 
Lisboa, Valdete Rosa, Gore� Mar�ns, Pollyanna Patrocínio e Yolanda Lima.

 Outro evento muito elogiado pelos par�cipantes foi o curso 
“EFD/REINF e DCTFWeb”, ocorrido no dia 15 de outubro . O auditório da 
associação comercial recebeu 44 profissionais da área contábil para aprender 
com o instrutor Maurício Ferraresi  sobre as novidades  para este ano. 
 Maurício Ferraresi é consultor tributário e bacharel em Direito, tendo 
ministrado cursos e palestras em diversas empresas em Minas Gerais.

 Sucesso de público e crí�ca, a palestra do empresário e ilusio-
nista Klaus Durães, do dia 18 de outubro, reuniu no auditório da Acimon 
66 profissionais da área de vendas e afins para reciclar conhecimento e 
conhecer mais sobre o novo mercado que surge. Com muita proprieda-
de, Klaus Durães conseguiu passar um resumo do que tem acontecido 
na mudança de postura das grandes empresas em relação à Gestão de 
Pessoas, Mo�vação e Inovação. Tudo isso, com truques de mágica.

Palestra “ Novos Consumidores, Novos Negócios”

Curso  “EFD/REINF e DCTFWeb”

Sucesso!

A palestra de Klaus Durães aconteceu
dentro do projeto Associaminas
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Visita de trabalho à Acita Mulher

 Em setembro, parte da futura Diretoria da Acimon 
Mulher (foto2) vistou a Diretoria e Conselho da Acita 
Mulher, de Itabira. Ercy Dias e Flávia Henriques foram 
recepcionadas pela presidente da Acita Mulher, Maria 
Aparecida Albuquerque Bueno, e pela gerente-execu�va, 
Célia Dalva Gomes. Durante encontro foi discu�do os 
desafios, cases de sucesso e valorização da empresária 
perante sua atuação dentro da associação comercial.

A Acimon tem a sa�sfação de convidar você empresária para uma manhã especial, onde  

daremos posse à Câmara da Mulher Empreendedora de João Monlevade - 
Acimon Mulher  e  em  seguida, palestra enfa�zando o empoderamento feminino.

Palestra Magna

 Quem é esta Mulher do Século XXI? Presidente da
Federaminas Mulher

07 de novembro

7h30

Auditório Acimon

ConviteConvite

 Esta ação faz parte da Semana Global de Empreendedorismo do Sebrae-MG.

Participe e seja você uma integrante da Acimon Mulher!

Yêda Fernal

FOTO 1

FOTO 2

JUL/OUT | ACIMON InformaACIMON Informa | JUL/OUT 2018



GERENCIE MELHORMercado Digital para
Empreendedores

Happy Hour Empresarial 
 A Acimon promoveu no mês de mês de agosto o Happy Hour Empresarial, que contou com a presença de 
empresários de João Monlevade. 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: Sicoob Credimepi, Consep 1, Associação Filadélfia, Silva 
Transporte, Banco do Brasil, Funerária São José, Casa de Carnes Werly, Auto Paulomarc, Foto Central, Ufop, 
BR Pneus, Cartório de Registro Civil, Info Tecnologia, Papelaria Grafite, Coopertramon, Casa Forte Imóveis, 
Colégio Cesp, RCM, Jotta Manutenções, Mel Naturalis, Talento Planejados, Restaurante La Casa, Energy 
Centro Automotivo, Contabilidade Arthuso, Macon, Concretmais, Mac Freios, Marlin Motos, Ferreira Júnior, 
Rancho de Minas, Hangar Seguros, Ulete Mota, Unopar e Laborar.

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

 O marke�ng digital é uma valiosa ferramenta para quem deseja 
ampliar a divulgação de produtos ou serviços no mercado. Além de uma 
estratégia eficaz, a criação de conteúdo no ambiente virtual ajuda a fomentar 
os negócios, a�ngindo diferentes públicos. A influência dessas mídias foi 
mensurada por uma pesquisa da consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC). 
O levantamento revelou que mais de 75% dos brasileiros são influenciados a 
comprar produtos a par�r de anúncios disponíveis nas redes sociais. O tema 
foi abordado no Fire Fes�val 2018, realizado entre 27 e 29 de setembro, no 
Palácio das Artes, em Belo Horizonte.
 Considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo, 
marke�ng e cultura digital da América La�na, o encontro apresentou mais de 
60 atrações nacionais e internacionais, em dois palcos simultâneos. Especia-
listas de diferentes áreas apresentaram cases, estratégias, tendências e desa-
fios para empreendedores alavancarem os seus negócios, principalmente no 
mercado digital. “Começar pequeno é o jeito natural de dar os primeiros pas-
sos. O aprendizado que você tem ao começar aos poucos é o que vai te manter 
no topo”, ressaltou o CEO e cofundador da Hotmart, João Pedro Resende.

Melhoria con�nua e conteúdo gratuito
 Fenômeno do mercado digital, Mairo Vergara mantém um curso 
de inglês com o seu nome. Em sua palestra, ele relatou como, ao entrar para 
um curso de japonês na infância, transformou o aprendizado em recordes de 
acessos em suas páginas na internet e em vendas para seu curso. Vergara 
soube valorizar o produto que �nha a oferecer, desenvolvendo, por anos, um 
método que facilita a aprendizagem de idiomas. A opção de escolher uma 
estratégia de marke�ng e aperfeiçoá-la, além de fornecer conteúdo gratuito 
para fortalecer a marca, garan�u o sucesso nas vendas. “Quando você gera 
mais valor do que qualquer outro player do seu mercado, a única opção do seu 
cliente é comprar o seu produto”, disse.

A experiência começa no on-line
 Aguardado pelo público, o Head de Parcerias do Google, Adriano 
Nasser, apresentou as melhores estratégias de intenção de compra do site 
mais visitado do mundo e como o buscador é indispensável para quem está 
sempre conectado. Segundo Nasser, atualmente há 8 bilhões de disposi�vos 
conectados na internet, número que pode chegar a 20 bilhões até 2020. Por 
isso, é fundamental que a marca e/ou a empresa tenha presença on-line. “As 
pessoas passam mais tempo na internet conhecendo o produto do que 
efe�vamente nas lojas �sicas. É cada vez mais comum ler a experiência de 
outros usuários antes de comprar.”

Internacionalização da marca
 Uma das atrações mais esperadas do Fire Fes�val, a cantora e 
empresária Ani�a contou como foi o começo da sua história na música. Ela 
compar�lhou seus maiores erros, acertos e aprendizados enquanto líder de 
uma equipe com mais 200 pessoas, entre colaboradores diretos e indiretos. A 
ar�sta também relatou as estratégias usadas para se lançar no mercado 
internacional. Ela ainda falou sobre como lida com os desafios.

Fonte: Site Fecomércio-MG

Av Wilson Alvarenga, 519 - Carneirinhos 
João Monlevade - MG

(31) 3851-5660
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 
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 A Associação Comercial, Industrial e Prestação de Serviços de João Monlevade – Acimon – criou e deu posse no dia 
02 de outubro, aos membros do Comitê  Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social – CP10.
	 Com a presença de 25 representantes da sociedade, dentre en�dades de classe e imprensa, o presidente da Acimon, 
Cássio Barros Evangelista, celebrou a oportunidade de se implantar no município um comitê que visa discu�r, planejar e 
viabilizar ações que possam proporcionar crescimento e melhoraria na qualidade de vida de seus habitantes. Cássio Barros 
lembrou toda a trajetória iniciada com o programa Pró-Município, e que o mesmo não se efe�vou devido à Prefeitura 
Municipal não entender como prioridade naquele momento, fato que resultou na nova proposta de criação do comitê. A 
proposta do Pró-Município, que �nha como idealizadores a Federação das Associações Comerciais e Empresarias do Estado 
de Minas Gerais – Federaminas – e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig – era que a 
sociedade civil, poder público e inicia�va privada implantassem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – 
Codemon. Com a desistência, criou-se o CP10, desta vez com a par�cipação somente de representantes das ins�tuições, 
inicia�va privada e Câmara Municipal. O vice-presidente da Acimon, Carlos Arthuso, que foi o responsável por solicitar e 
trazer o Pró-Município para João Monlevade, relembrou todo seu empenho em sensibilizar a Prefeitura e a Câmara para a 
importância e necessidade do programa.
	 Para Cássio Barros, o fato da Prefeitura não estar neste momento par�cipando efe�vamente do comitê, não impede 
a prefeita Simone Carvalho e seus secretários de buscarem o diálogo para que juntos, todos possam contribuir para o 
desenvolvimento responsável do município. “O diálogo é essencial para que tenhamos condição de conhecer melhor as 
necessidades da cidade, propor ações e viabilizar as mesmas”, esclareceu.
	 Durante a reunião, o consultor Rogério Moreira (contratado pela Acimon) contribuiu com os trabalhos para que os 
presentes pudessem sugerir alterações na minuta do Regimento Interno. Foram assinadas três portarias pelo presidente da 
Acimon Cássio Barros na data de 02 de outubro de 2018:  001 – que cria o comitê; 002 – que nomeia e dá posse aos membros 
que compõem o comitê  e  003 – que aprova o Regimento Interno do comitê. Na ocasião, ele indicou o diretor da Acimon, o 
empresário David Roosevelt Linhares Júnior para presidir o CP10.
	 Tomaram posse os representantes das seguintes en�dades: OAB, Câmara Municipal, Lojas Maçônicas Harmonia, Luz 
do Vale e Príncipe de Condé, Lions Clube Centro e Sobral, Sicoob Credimepi, Doctum, Uemg, Ufop, Associação dos Enge-
nheiros, Crea-MG Inspetoria João Monlevade, Acimon, Sebrae, Imprensa, Amepi, Rotary, Associação Médica, Consep Setor 
1, Sime e ArcelorMi�al.   Com a implantação do CP10, a ACIMON reforça ainda mais sua caracterís�ca desenvolvimen�sta, 
sempre atenta às necessidades da classe empresarial e sociedade monlevadense.

Acimon cria Comitê de Desenvolvimento
Econômico e Social e dá posse aos membros
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Comitê (CP10) é resultado das discussões iniciadas pelo Pró-Município, voltado para o diálogo e implantação
de ações que visem contribuir para o crescimento e melhoria da qualidade de vida do município

Representantes da Sociedade tomaram posse, discu�ram e 
aprovaram o Regimento Interno do CP10

Presidente Cássio Barros agradeceu
adesão e empenho dos representantes

Consultor Rogério Moreira coordenou
os trabalhos e �rou dúvidas
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