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Associação Comercial, Industrial e

Prestação de Serviços de João Monlevade

Acimon cuida da qualidade
do seu sorriso.

Faça agora mesmo a
adesão ao plano odontológico.

Informe-se: 31 3851-6056

Preços acessíveis para toda família.

Aproveite!

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

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

CLÍNICAS

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

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/ Endodon�a/ Odontopediatria e Periodon�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

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

ANA PAULA DE SOUZA ALVES SILVA
Fone: (31) 3852-3428   |   (31) 3851-7245
Clínica geral

GILZENE ROSADO FERREIRA MARQUES
Fone: (31) 3851-6834    |    (31) 3852-3992
Clínica geral

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

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

ADRIANNY GABRIEL BRAVIM
Fone: (31) 38523428  |   (31) 38517245
Endodon�a

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

MELISSA PATRICIA REIS E SILVA
Fone: (31) 3852-3428   |   (31) 3851-7245
Clínica geral/Periodon�a

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

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

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

JANAINA BARBOSA COTA
Fone: (31) 38523428  |  (31) 38517245
Cirurgia

REVIANA MAYRA DE CASTRO MIRANDA
Fone: (31) 38523428   |   (31) 38517245
Clínica geral

WILSON CESAR COTTA
Fone: (31) 38523428   -   (31) 38517245
Clínica geral

DENTISTAS

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

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

UNIMED
Planos de Saúde

PLANO ESPECIAL PARTICIPATIVO ESTADUAL

Contrato 3600 ACIAP
PARCERIA/REVENDAAssociação Comercial, Industrial e

Prestação de Serviços de João Monlevade

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

Central de atendimento: (31) 3851.6056    |   E-mail: negocios@acimon.com.br
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Tudo que sua empresa
precisa. Tudo que

seu funcionário merece.
Solicite a nossa proposta.

31 3851-4189
janete@enscon.com.br Informativo
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Carlos Augusto Arthuso é Presidente da Associação 

Comercial, Industrial e Prestação de Serviços de João 

Monlevade  -  ACIMON  -  e está em sua segunda Gestão 

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

Queremos ouvir você!

Participe, opine, exerça seu Associativismo.

Fale com o Presidente:

presidente@acimon.com.br

(31) 3851.6056

Palavra do Presidente

DIRETORIA EXECUTIVA
GESTÃO 2015/2017

PRESIDENTE:
CARLOS AUGUSTO ARTHUSO.

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

SECRETÁRIOS:
ANGELA MARIA COSTANZO SOARES E MARCO TÚLIO 
MENDES.

TESOUREIRO:
RAIMUNDO VITOR DA COSTA  E  ÉDER JÚNIO MARTINS.

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, 
FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, JAYSON SANTOS 
OLIVEIRA, FREDERICO FONSECA MARTINS DE BARROS, 
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES, LIDINEY 
COTTA IZAÍAS, CASSIO BARROS EVANGELISTA E 
RODRIGO SOBREIRA MESSIAS.

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

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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO: (31) 3851-6056.

COLABORADORES: ANA LUZIA DOS REIS, JANAÍNA 
ALCÂNTARA, HÊMILLE SOUSA, MARIA CRIST INA 
FERREIRA  E  DÉBORA CAROLINO.

SEBRAE-MG: ANDRÉ FONSECA  -  NICOLLE MARTINS.

GERÊNCIA: 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
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Instituto Solar 
Pré-Vestibular Ômega
Espaço Clin

 Enfim, 2017! Como a chegada de um novo ano nos deixa mais esperançosos, revigo-
rados e cheios de grandes planos... Essa oportunidade de fazer algo novo é que nos faz traba-
lhar, viver e realizar nossos sonhos e metas e, consequentemente, prosperar. E é nesse sen�do 
que a Acimon e sua equipe pretende desenvolver suas ações. Já em janeiro, par�cipamos a�-
vamente apoiando a implantação e eleição da Diretoria do Conselho Comunitário de Segu-
rança Pública de João Monlevade - Consep Setor 1. Sabemos da importância dessa inicia�va 
para o bem-estar da população e devemos contribuir para que seu trabalho seja cada vez mais 
eficaz. Desejamos um ó�mo trabalho aos seus membros voluntários!
 Em fevereiro, recebemos o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e responsável 
pelo Movimento Nova 381, que trouxe novas informações sobre as a�vidades realizadas pelo 
movimento até o momento, referentes às obras na BR-381. Por meio dele, ficamos sabendo 
mais a respeito do andamento das obras por trecho e fomos convidados a mobilizar a socieda-
de monlevadense e regional para novas adesões ao site, que tem como finalidade manter 
cidadãos bem informados sobre tudo o que está sendo feito. Na oportunidade, convidamos 
você e familiares, também amigos, a acessarem o site www.nova381.org.br/site/ e aderirem. 
Juntos, somos mais fortes e transformamos vontade em realidade. E por isso, posso afirmar 
que a Acimon é a Casa do Empreendedor monlevadense. Junte-se a nós!

31 3851-6056

A Certificação Digital promove a segurança 
e confiabilidade nas transações realizadas 

pela internet, além de otimizar 
processos e diminuir a burocracia, 

através de um sistema ágil e confiável.

Marleide A. V. dos Santos
Rosângela Aparecida Soares
José Mário Soares Filho
Jaqueline F. Pereira
Mariana Aparecida Lopes
Shirley Renata Ferreira
Luiz Carlos Miranda
Natália Silva Alves
Igor César D. Gandra
Glaucimary A. Ramos
Guilherme H. F. Martins
Andrea Lúcia F. Reis
Anna Karenina M. Quaresma
José M. de Araújo
Eliete M. M. Bastos
Rafael F. Duarte Silva
Gabriel F. Xavier Vitor

Fonte: Site Administradores

 Se o trabalho tem sido puxado e a cobrança também 
tem sido expressiva, relaxe.

 Manter o equilíbrio entre suas a�vidades é funda-
mental para um bom rendimento no trabalho. “Por mais que a 
empresa seja capaz de manter seus processos equilibrados e 
bem distribuídos, é inevitável que os colaboradores fiquem 
ociosos de vez em quando — especialmente quando precisam 
cumprir tarefas que dependem de outras pessoas”, explica 
José Roberto Marques, Master Coach e Presidente do IBC. 
Para evitar que esses momentos sejam totalmente impro-
du�vos, é importante adotar estratégias para aproveitar o 
tempo ocioso de forma posi�va. Confira algumas dicas : 

 1. Resolva as pendências: usar o tempo livre para 
rever algumas questões que ficaram em standby é uma 
excelente forma de colocar as tarefas em dia e manter as 
a�vidades organizadas.

 2. Planeje: aproveitar o tempo ocioso no trabalho 
para planejar outras tarefas é outra forma de manter suas 
demandas organizadas. Para isso, liste as tarefas que deverão 
ser realizadas, distribuindo-as conforme as prioridades.

 3. Busque conhecimento: procure usar o tempo livre 
no trabalho para buscar mais conhecimentos na sua área. Leia 
livros, procure no�cias, faça pesquisas e mantenha-se infor-
mado. Usar o seu tempo ocioso para estudar e alimentar o 
conhecimento nunca será uma a�vidade perdida. Agindo 
assim, o seu tempo será melhor administrado, além de con-
seguir novas informações, dados e experiências.

 4. Organize: manter seu local de trabalho limpo e 
organizado permite que seu trabalho e suas a�vidades seja 
mais produ�vo. Por isso, usar seu tempo ocioso para organizar 
a mesa e as gavetas, por exemplo, é uma excelente ideia. 
Cuidar do seu ambiente de trabalho e estar atento à organiza-
ção dos seus objetos, passa mais confiança e credibilidade as 
pessoas que estão ao seu redor.

 5. Relaxe: se o trabalho tem sido puxado e a cobrança 
também tem sido expressiva, não há problema algum usar o 
tempo ocioso para relaxar e descansar a mente e o corpo.

CDF - Sistema de Ensino 
Mega Consultoria Empresarial

Pensar Desenv. Humano
TI do Brasil

Pessoa Física | Profissional Liberal  | Instituição

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

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

negocios@acimon.com.br

Agende uma visita

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

Prestação de Serviços de João Monlevade

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

Célia F. do Carmo
Fabiana M. Brandão

Anésia Marina de Sena
Michele A. Silva

Gustavo de A. Ferreira
Paola Coelho V. Rodregues

Gabriel A. R. dos Reis
Maria Helena dos Santos

Júlio César Braz
Fátima Cruz e Alves

Silvana Helena de L. Paula
Maria Raquel N. Lima

Erlon Cristian Lopes
Michelle L. Malatesta

Wander dos Santos Soares
Dayane M. L. Gonçalves

Maria E. Teixeira

Você Sabia?
 Que a Acimon tem em sua 
polí�ca de Responsabilidade Social 
apoiar ins�tuições do município que 
contribuem para o bem-estar da popu-
lação monlevadense? Atualmente 
duas delas estão sendo beneficiadas. 
São elas:

31 3851-6056
comunicacao@acimon.com.brA
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Dê mais visibilidade ao seu Negócio

Janeiro/Fevereiro 2017 | ACIMON InformaACIMON Informa | Janeiro/Fevereiro 2017
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A  é rápida, eficaz, econômica e sem risco de injustiça.conciliação
Sua Empresa deseja agendar uma seção de conciliação? 

 Entre em contato: 31 3851-6056      |      Acimon: Aqui tem paz. Aqui tem PACE.

Associação Comercial, Industrial e

Prestação de Serviços de João Monlevade
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 A Acimon recebeu no dia 22 de fevereiro, durante Reunião de 
Diretoria, o chefe do Setor de Trânsito e Transportes (Se�ran), Brenno Lima, 
que �nha por obje�vo apresentar mudanças ocorridas no Código de Postura 
e nova linha de trabalho do Se�ran em relação à autorização de inserção de 

Norma de Locação de Caçamba: Settran adota novo método de trabalho

caçambas nas vias públicas.
 De acordo com Brenno Lima, o setor se reuniu com 
proprietários de empresas de Locação de Caçambas e fez a 
orientação sobre toda a documentação a ser entregue a par�r 
de agora. Vale lembrar que a regra é a mesma para locação 
para empresas e pessoas �sicas. Outra questão ressaltada por 
ele é que a população desconhece o Código de Postura e, 
muitas vezes por isso, as pessoas acabam sendo multadas. 
“Muitos não sabem. Mas é lei que se pague R$ 12,00 por dia 
de locação da caçamba em vias com rota�vo. E, para evitar 
problemas, no momento da locação o proprietário incluirá os 
valores ao seu preço final e estes valores devidos ao município 
serão repas-sados para o setor”, explicou ele.
 Para os diretores da Acimon, a questão das caçam-
bas é somente um dos problemas encontrados ul�mamente 
nas ruas da cidade. Placas e sinalizações indevidas também 
causam transtornos e multas desnecessárias.

 No dia 22 de fevereiro a Acimon promoveu sua pri-
meira Reunião de Diretoria de 2017. Em pauta, algumas das 
ações previstas.
 O presidente Carlos Augusto Arthuso fez uma expla-
nação sobre o balanço financeiro da en�dade referente ao ano 
de 2016. Destacou o sucesso do Destaque Acimon, ocorrido 
em dezembro do ano passado. O evento foi muito elogiado, 
sendo tema de diversas discussões nas mídias sociais. 
 Dentre as ações previstas, foram pontuadas: Crono-
grama de treinamentos; Retomada do Happy Hour Empresa-
rial, onde empreendedores se encontram e podem se interagir 
e ainda ampliar seu networking com grandes chances de fe-
chamento de Negócios; Mobilização para 1ª Semana do pro-
jeto Acimon Mulher; Eleição de Diretoria para o Triênio 
2018/2020 e Destaque Acimon 2017.

      Pela primeira vez, em seus 
mais de 50 anos de fundação, a 
Acimon passou pela Vistoria do 
Corpo de Bombeiros, conquis-
tando assim sua licença de fun-
cionamento.
      Apesar da necessidade de se 
adaptar às normas vigentes e 
interesse da Diretoria em 
cumpri-las, a en�dade levou 
anos para que fosse possível 
obter verba suficiente para se 
fazer um projeto de alto-nível 
que atendesse cada item pre-
visto na lei. De acordo com o ge-
rente da Acimon, Iarlei Quintão 

1ª reunião de Diretoria aponta ações para 2017 

Bombeiros aprovam AVCO
Fraga, nos úl�mos seis 
anos foi feito o planeja-
mento e executadas as 
ações que resultaram nes-
ta conquista. “Aos poucos 
fomos cumprindo as me-
tas. Reformas do auditório 
e de todo prédio promo-
vendo melhorias das aco-
modações. Ainda adqui-
rimos novos ex�ntores de 
incêndio, instalamos pla-
taforma de elevação com 
acessibilidade”, explicou.
     Conforme  Lei Estadual 
nº 14.130/2001 e Decreto 
Estadual nº 46.595/2014, 
toda edificação des�nada 
ao uso cole�vo deve ser 
regularizada junto ao Cor-
po de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais. A regula-
rização visa garan�r à po-
p u l a çã o  a  s e g u ra n ça 
mínima contra incêndio e 
pânico nas edificações. 
Como forma de cer�ficar a 
segurança da edificação 
regularizada, foi criado o 
Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB).

Beneficie-se do novo formato da parceria firmada entre a Acimon e o Sicoob Credimepi.

Todo associado/cooperado pode fazer a integralização do valor referente a até 03 inscrições
por curso promovido pela Acimon. Você e seus colaboradores se capacitam, 

e o Sicoob Credimepi paga a conta para a sua empresa.

Outras informações no 31 3851-6056.

Programa de Capacitação de Associados está ainda melhor!

 A Acimon promoveu no dia 15/02, o 1º Café Empresarial de 
2017, com a palestra "Seja um Líder Coach" em parceria com a 
Insight Consultoria Empresarial.

 O presidente da Acimon, Carlos Arthuso, abriu o encontro 
reforçando a importância deste serviço oferecido. "É um momento 
da empresa apresentar seus produtos e serviços e ainda nos encon-
trarmos com outros empresários", explicou ele.

 Com muita propriedade, a diretora da Insight Consultoria, 
Cris�ane Lage, fez uma análise do mercado atual, citando o período 
de crise financeira, que tem impedido muitos empresários de ousar 
em suas áreas. Segundo ela, o medo tem deixado as empresas estag-
nadas, sem ações concretas e poucas inicia�vas. "Crise deve ser vista 
como oportunidade de crescimento. É necessário ser pró-a�vo e ter 
mentalidade posi�va", orientou Cris�ane, que é psicóloga com 
formação em Coach e especialização em Execu�ve Coach e ainda em 
Business Coach. Para ela, o Líder Coach é essencial em uma empresa 
para que a mesma se saia bem em momentos como o País está viven-
ciando. E, para se tornar um Líder Coach, é primordial que se traba-
lhe o desenvolvimento próprio e da equipe em mesmo nível. "A dife-
rença está na forma de mo�var, trabalhar as habilidades, as com-
petências do colaborador. É potencializar o lado humano", ressaltou.

 O jornalista e radialista, Francis Junior, da Rádio Alterna-

�va, contou que sua experiência com a crise foi posi�va. "Vi a opor-
tunidade e tracei uma estratégia própria para atrair meus clientes e 
obter outros", enfa�zou ele.

 De acordo com Cris�ane Lage, a metodologia Coaching é 
uma melhoria con�nua das competências de um Líder Coach e sua 
equipe. Juntos, os resultados para empresa são sempre posi�vos. E 
para que você possa extrair o melhor de sua equipe e melhorar os 
resultados da sua empresa, a Insight Consultoria Empresarial pode 
prepará-lo para ser um Líder Coach. O treinamento Top Leader 
Coaching acontece entre os dias 31/03, 01 e 02/04, na Acimon.

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Palestra: Seja um Líder Coach
Com Cristiane Lage

Contatos: 3831-1873 ou 31 99672-5000          |           Janaína Oliveira - Setor Comercial

Capacitação sem

custo só na Acimon!!!
Capacitação sem

custo só na Acimon!!!

Credimepi
Associação Comercial, Industrial e

Prestação de Serviços de João Monlevade

ACIMON Informa | Janeiro/Fevereiro 2017 Janeiro/Fevereiro 2017 | ACIMON Informa



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

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

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

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

 Prestes a completar três anos de retorno ao 
município, o Sebrae conquista status de Microrregião 
João Monlevade, trazendo ainda mais bene�cios para a 
população local e regional. A ascensão ocorreu no final 
de 2016, após decisão da diretoria do Sebrae Minas de 
implantar uma nova divisão de suas Regionais e 
Microrregiões, considerando a proximidade entre os 
municípios.
 De acordo com o analista técnico do Sebrae, 
André Fonseca, nesta nova divisão, o escritório de João 
Monlevade que antes era considerado um Centro de 
Serviço, ligado a Microrregião de Itabira, tornou se uma 
microrregião independente saindo de 6 municípios para 
11 a serem atendidos. São eles: João Monlevade, Bela 
Vista de Minas, Rio Piracicaba, Alvinópolis, Nova Era, São 
José do Goiabal, Dionísio, São Domingos do Prata, Santa 
Bárbara, Catas Altas e Barão de Cocais. Vale ressaltar 
que os municípios hoje pertencentes à Microrregião de 
João Monlevade também são os mesmos que fazem 
parte da Associação dos Municípios do Médio Piracicaba 
(Amepi), o que amplia a possibilidade de se pensar em 
um desenvolvimento territorial. “Serão respeitadas as 
caracterís�cas de cada município e sua vocação, mas 
sempre pensando neste desenvolviment,o que pode e 
deve ser visto para o território”, garante.

Perspec�vas para as microempresas
 Para o analista técnico, o ano de 2017 ainda será 
um ano de desafios para os empreendedores no Brasil. 
“Este é um momento aonde o empresário deverá focar 
na sustentabilidade de seu negócio, mas não deixando 
de lado a importância da inovação constante, para se 
destacar frente às concorrências que não estão mais ao 
comércio ao lado, e sim na internet, que há muito vem 

UNID. JOÃO MONLEVADE
         

Rua Ricardo Leite 80A
Carneirinhos 

João Monlevade - MG

31 - 3851 5756

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

Av Wilson Alvarenga, 519 - Carneirinhos 
João Monlevade - MG

(31) 3851-5660

Presidente da Federaminas acredita na retomada
do crescimento econômico do país já neste ano

 A elevada queda nas vendas do comércio vare-
jista do País no ano passado, da ordem de 6,2%, confor-
me levantamento realizado pelo Ins�tuto Brasileiro de 
Geografia e Esta�s�ca (IBGE), teve reflexo na sobrevi-
vência dos negócios do setor. Segundo a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), foram fechadas 108,7 mil 
lojas no País em 2016. No entanto, o presidente da Fede-
raminas, Emílio Parolini, acredita que alguns parâmetros 
indicam, ainda que de forma �mida, que a reversão 
dessa tendência nega�va pode começar a acontecer 
ainda este ano.
 Ele destaca que a própria pesquisa da CNC regis-
tra que o volume de empresas fechadas foi signifi-
ca�vamente maior no primeiro semestre. À possível de-
saceleração da queda no fechamento de empresas se 
soma uma menor taxa de inflação para o mês (0,38%) 
registrada em janeiro e o Índice Nacional de Confiança – 
divulgado pela Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP) -, que sinaliza maior o�mismo por parte de em-
presários e consumidores em relação ao futuro. Há ainda 
a injeção no mercado do volume de recursos rela�vo ao 
saque dos saldos de contas ina�vas do FGTS, bem como a 
con�nuidade da tendência de queda da taxa básica de 
juros, fatores que podem oxigenar a economia.

 De acordo com o levantamento divulgado pelo 
IBGE, no ano passado a maioria dos segmentos do 
comércio varejista registrou taxas nega�vas de vendas, 
estando entre os principais os hipermercados, super-
mercados, produtos alimen�cios, bebidas e fumo, que 
recuaram 3,1%, o pior resultado desde 2003. No entan-
to, em dezembro de 2016 cresceram as vendas de com-
bus�veis e lubrificantes (2,1%), equipamentos de escri-
tório, informá�ca e comunicação (1,9%), tecidos, ves-
tuário e calçados e ar�gos farmacêu�cos, médicos, orto-
pédicos, de perfumaria e cosmé�cos, com alta de 0,1%. Fonte: Site Federaminas

Sebrae agora é Microrregião João Monlevade

Sob e desce dos setores

Suporte às associações comerciais

 Dentro dessa conjuntura econônica, 

mesmo que ainda bastante di�cil para os negó-

cios, o presidente da Federaminas chama a aten-

ção para o papel que compete à en�dade classis-

ta desempenhar, em suporte ao núcleo que re-

presenta.

 No caso da Federaminas, Emílio Parolini 

ressalta que a ins�tuição hoje aglu�na cerca de 

300 associações comerciais. Dentre suas filiadas 

estão principalmente empresas de micro e pe-

queno portes. Todas elas podem se fortalecer 

por meio de capacitação em gestão e técnicas de 

vendas. Para ele, essas empresas podem contar 

com a oferta de mercados alterna�vos para colo-

cação de seus produtos. Tudo isso está entre os 

principais instrumentos voltados para a sobre-

vivência e a manutenção do nível de operações 

desses segmentos empresariais.

Para Emílio Parolini, menor número de empresas fechadas e menor taxa
de inflação apontam para uma possível retomada do crescimento.

Ele também ressaltou o suporte da Federaminas
às associações comerciais.

sendo considerada, mas que somente nos úl�mos anos 
tem sido realmente percebida por estes empresários com 
maior impacto”, ressalta ele.

Fortalecer parcerias
 Na concepção de André Fonseca, independente 
de crise e alternância mercadológica e financeira, o em-
presariado deve compreender que é necessário se unir os 
seguimentos da sociedade em um interesse único que é o 
Desenvolvimento. Ele acredita que este também é um 
momento de fortalecer e trabalhar em conjunto para que 
se possa ter uma região mais forte e compe��va. “Pre-
cisamos levar em consideração que para desenvolver-
mos, temos que entender nossas forças e fraquezas e tra-
balhar em conjunto com potenciais parceiros que podem 
contribuir com este desenvolvimento como, por exemplo, 
associações comerciais, CDL´s, en�dades de classe, uni-
versidades, prefeituras e outros”, descreve. 

Analista técnico do Sebrae, André Fonseca, afirma que elevação à
Microrregião João Monlevade trará ainda mais bene�cios aos empresários

Sebrae disponibiliza guia online para auxiliar o seu negócio
 Conheça o novo Guia “Informações de mercado ao seu alcance” desenvolvido pelo Sebrae. O guia traz 
informações sobre várias ferramentas gratuitas que podem colaborar para a pesquisa de mercado dos pequenos 
negócios já existentes e também para potenciais empreendedores. O documento ainda traz sugestões simples de 
uso de técnicas de análises de inteligência para que o empreendedor transforme as análises em ações estratégicas 
no seu negócio.
  O material pode ser muito ú�l na hora de: Realizar um plano de negócio; Planejamento estratégico; 
Pesquisas de Marke�ng; Pesquisa de Mercado; Apoio ao GeoMarke�ng.

 O material está disponível gratuitamente através do link goo.gl/NdDN6R
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Mulher: participe da premiação do Sebrae

Sociedade organizada

Erros comuns ao fazer marketing digitalConsep Setor 1 é criado com esperança de grandes ações

Segurança e Medicina do Trabalho
PPRA, PCMSO, PPP, LTCAT...

Acimon: mais benefícios para
você e o seu negócio.

Oferecemos aos associados QUALIDADE e PREÇO em:

SAIBA COMO:
(31) 3851-6056

 www.acimon.com.br

PARCERIA:

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Sua empresa está em dia
com estas obrigações?

E mantenha sua
documentação em dia

 Tomou posse no dia 31/01, a primeira Diretoria do 
Conselho Comunitário de Segurança Pública de João 
Monlevade - Consep Setor 1.
 O evento tão esperado por diversos seguimentos da 
sociedade contou com a presença de representantes de 
ins�tuições de Monlevade e região, além da presença ilustre 
de autoridades como o vice-prefeito Fabrício Lopes, delegado 
da Polícia Civil Alberto Gomes Vieira, tenente da Polícia Militar 
Maria das Graças Araújo e a presidente da OAB Larissa Araújo.
 Em seu discurso de posse, o presidente do Consep 
Setor 1, Saulo Amaral, lembrou do seu sonho de restabelecer o 
conselho, e que este seria muito atuante. "Viemos para 
contribuir com a sociedade. Não seremos apenas um meio de 
receber denúncias, pois faremos muito mais", assegurou.
 Ainda em sua fala, Saulo Amaral fez questão de agra-
decer ao empresário e presidente da Acimon, Carlos Arthuso, 
que segundo ele, foi importante para a mobilização e cons�tui-
ção do Consep Setor 1. Arthuso, por meio de sua contabilidade 
contribuiu fortemente para que o Consep Setor 1 fosse im-
plantado no município, assim como a Acimon, que além de 
assessorar as ações do grupo de cons�tuição da nova ins�-
tuição, ainda promoveu todo apoio logís�co.
 Após receber placa de agradecimento das mãos do 
empresário e membro do conselho, Ronaldo Marques, 
Arthuso ressaltou que não fez nada a mais do que sua obriga-
ção moral. "Tudo que somos vem da sociedade. Então, é justo 
que eu retribua de alguma forma", explicou ele.
 Com a cons�tuição oficializada, cresce a esperança 
dos monlevadenses de se colocar em prá�cas grandes ações 
em bene�cio da sociedade. 

Mapa
detalhado dos

bairros
abrangentes

do
Consep Setor 1

Primeira Diretoria do Consep Setor 1 - foto oficial da Posse

Saulo Amaral foi empossado como Presidente

Presidente da Acimon Carlos Arthuso (d) recebeu homenagem

IMPORTANTE: Sempre ative seus créditos ao estacionar em uma vaga. Monitores não são obrigados a ativar. Evite Multas!!!

A inicia�va reconhece e valoriza 
histórias de mulheres que são 
exemplos para o empreendedo-
rismo brasileiro. Inscrições até 
31 de março de 2017.

 O Prêmio Sebrae 
Mulher de Negócios tem co-
mo obje�vo de incen�var em-
preendedoras a contar suas 
histórias de sucesso a fim de 
inspirar outras mulheres.
 A premiação é pro-
movida pelo Sebrae em par-
ceria com a Secretaria de Polí-
�cas para as Mulheres (SPM) 

e a Federação das Associa-
ções de Mulheres de Negó-
cios e Profissionais do Brasil 
(BPW), com apoio técnico da 
Fundação Nacional da Quali-
dade (FNQ).

 São três categorias 
e requisitos:

 1ª) Pequenos Negó-
cios (o faturamento anual 
não ultrapassará o valor de 
R$  3 .600.000,00  -  t rês 
milhões e seiscentos mil reais 
- De acordo com o Simples 

Nacional).
 2ª) Produtora rural 
(a�vidades agrícolas, pecuá-
rias e/ou pesqueiras nas 
quais não sejam alteradas a 
composição e as caracterís-
�cas do produto in natura.

 3ª) Microempre-
endedora Individual (fatu-
ramento máximo de até 
R$ 60.000,00 - segundo o 
Simples Nacional).
 Inscreva-se no site 
mulherdenegocios.sebrae.com.br 

e conte sua história.

 Erro 1: Comprar base de e-mails: muitas marcas ainda buscam 
listas prontas de e-mail para fazer divulgações. Mas no momento digital em 
que vivemos essa opção vai na contramão de uma comunicação cada vez mais 
personalizada e asser�va, além de invadir a privacidade dos usuários que não 
permi�ram receber tais comunicações. Isso tudo pode ficar ainda pior quando 
o remetente é denunciado como spam, gerando má reputação e queimando o 
IP u�lizado. O consumidor clica no opt-out e vai embora para sempre. Como 
acertar? A melhor forma de adquirir uma boa base de e-mail é construir estra-
tégias para capturar o lead da forma correta, por meio de ofertas, e-books, 
conteúdos exclusivos e/ou pedindo o login via e-mail ou Facebook, por 
exemplo. Essa é a forma mais apropriada para garan�r que o cliente deseja 
mesmo ser impactado pela marca, gerando assim o engajamento almejado, 
além de manter uma boa reputação.

 Erro 2: Comunicações blast: infelizmente, a maioria das marcas 
ainda se comunica com todos os clientes da mesma forma. Em algumas opor-
tunidades até vale enviar a mesma comunicação para toda a base de e-mails, 
mas somente se for algo extensivo e relevante a todos. Entretanto, não faz 
sen�do enviar uma promoção de biquínis para um homem, por exemplo. A 
palavra de ordem deve ser personalização. Como acertar? É muito importante 
tratar os clientes de forma segmentada, cada qual com as suas preferências 
destacadas. Indico sempre personalizar os documentos HTML, campanhas 
para as redes sociais, mensagens de SMS e etc.

 Erro 3: Não fazer testes: diversas marcas acreditam que conhecem 

tão bem seus públicos-alvo que acabam colocando no ar campanhas sem tes-
tarem ao menos uma vez. E o que acontece na maioria das vezes? O insucesso, 
já que cada público possui caracterís�cas peculiares e somente por meio de 
testes é possível ter mais certeza sobre qual abordagem funciona melhor. 
Como acertar? Para iden�ficar as mo�vações de compra, cores ou promoções 
mais atra�vas, realize testes A/B, que são os mais conhecidos e eficientes do 
mercado. Selecione uma parte do público, divida-o e aborde u�lizando diferen-
tes variáveis. O teste que apresentar melhor performance se confirma como a 
opção mais asser�va.

 Erro 4: Não analisar os indicadores: é notável que alguns e-
commerces ainda não aproveitam suas bases de dados para recomendar os 
produtos baseados nas preferências dos clientes. Um deslize comum é a falta 
de monitoramento dos indicadores que avaliam performance nas estratégias 
aplicadas. Ter a ideia de uma campanha, fazer o layout e enviar não é o sufi-
ciente. Como acertar? É preciso medir diariamente as regras de relacionamen-
to e acompanhar as métricas de cada canal. No e-mail, por exemplo, contamos 
com as taxas de abertura e números de cliques. Nas redes sociais, com as 
impressões – que são as métricas oferecidas por esses canais para iden�ficar 
quantas vezes uma mensagem foi impressa, já que o mesmo usuário pode fazer 
isso mais de uma vez –, além de engajamento, conversões e etc. O importante é 
ter sempre os números atualizados nas mãos para planejar novas ações.

Fonte: Site Administradores
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Informações na Central
de Atendimento
31 3851-6056

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

VIDA  MAIS  TRANQUILA,  SEGURO  FÁCIL  E  DESCOMPLICADO.
NA HANGAR, VOCÊ  PODE  OPTAR  ENTRE  VARIADAS  OPÇÕES  DE  COBERTURA  

E  ESCOLHER  A  QUE  SE  ADEQUA  MELHOR  ÀS  SUAS  NECESSIDADES.

(31) 3851.2460 / 8857.4444 Rua Luiz Prandini, 30, Sala 4 - Carneirinhos
Cep: 35.930-014 - João Monlevade - MG

comercial@hangarseguros.com.br

Acimon sedia encontro do Movimento Nova 381
 A Associação Comercial, Industrial e Prestação 
de Serviços de João Monlevade (Acimon) foi sede de um 
importante encontro para discussão do Movimento 
Nova 381, na noite dessa terça-feira, dia 21/02. Mais de 
80 pessoas es�veram presentes à reunião dentre autori-
dades, empresários e representantes de en�dades de 
classe de João Monlevade e região.
 O encontro, promovido em parceria entre a 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Sistema Fiemg), Rotary, Arcelor Mi�al e Acimon, teve 
por obje�vo mostrar como está o andamento das obras 
na Rodovia BR-381 e buscar maior par�cipação da so-
ciedade no acompanhamento e, consequentemente, 
cobrança das conclusões das mesmas.
 De acordo com o presidente da Fiemg na Regio-
nal Vale do Aço, o rotaryano Luciano Araújo, é essencial 
que o Médio Piracicaba se una e reforce o movimento, a 
fim de que possa ser criada uma agenda de convergên-
cia em bene�cio dessas obras. Ele afirmou ficar surpreso 
com o grande número de pessoas que não confiam na 
conclusão das obras na rodovia. “Mas eu e a Fiemg acre-
ditamos e apostamos na mobilização”, explicou ele. 
Ainda sobre a Agenda de Convergência, Luciano Araújo 
disse que todos devem manter o mesmo diálogo, 
obje�vo e foco nas cobranças. Para tanto, é necessário 
que a população de João Monlevade e região se 
cadastre no site www.nova381.org.br (menu Par�cipe). 
Nele, é possível visualizar fotos atualizadas das obras em 
todos os trechos da rodovia, acompanhar relatórios das 
reuniões dos grupos de trabalho que ocorrem a cada 
dois meses e ainda o mapa dos trechos (clicando em 
cada um deles você pode obter mais informações espe-
cíficas).
 Sobre a sensação de paralisação das obras que a 
maioria das pessoas tem a respeito da BR-381, o presi-
dente da Fiemg alegou que é por falta de conhecimento 

do site do movimento. “Não tem nada parado. Você pode 
acompanhar tudo de perto”, garan�u ele.
 Ao final do encontro, foi aberto espaço para 
perguntas, tendo o empresário Clésio Gonçalves sugerido 
a implantação de obras palia�vas que ajudem a amenizar 
os percalços trazidos pelas obras. Para Luciano Araújo, 
sempre se pode avaliar as sugestões e, quando possível, 
buscar soluções. Ou ao contrário, como foi o caso do 
quebra-molas que havia próximo a Caeté, onde estava 
havendo muito assalto a motoristas. “Este quebra-molas 
foi re�rado porque a população cobrou. Usamos até 
matérias jornalís�cas comprovando o aumento da vio-
lência neste percurso”, ressaltou ele.
 Para o presidente da Acimon, Carlos Augusto 
Arthuso, é essencial que a sociedade se mobilize e 
par�cipe a�vamente do movimento. “Temos que acom-
panhar, cobrar e sugerir melhorias para que as obras 
sejam devidamente concluídas. E nós, como en�dade de 
classe, estamos fazendo o nosso papel. Estamos juntos 
com o movimento desde seu surgimento”, afirmou.

Para Luciano Araújo,
envolvimento da sociedade

é essencial para garantir
a conclusão das obras na 381

Proprietário das duas
empresas,
Carlos Arthuso mostrou
visão de futuro
e grande estratégia para
alavancar ainda mais
seus Negócios

Setor pessoal - Contabilidade

Empreendimento

Contabilidade Arthuso e Portal Segurança em nova sede
Prédio próprio inaugurado em março tem layout moderno e traz conforto para equipes de trabalho, clientes e parceiros 

 A Contabilidade Arthuso e a Portal Segurança, 

do empresário Carlos Arthuso, inauguraram nova sede 

própria no dia 02 de março, recepcionando clientes, 

parceiros e amigos, que foram conferir pessoalmente o 

mais novo empreendimento da cidade. “O novo espaço 

foi pensado e construído para possibilitar mais quali-

dade dos serviços prestados, atendimento ainda mais 

personalizado, além da ampliação de nosso por�ólio de 

a�vidades, com o obje�vo de melhorar a capacidade 

empreendedora dos nossos clientes”, explicou Carlos 

Arthuso durante o café de inauguração. 

 A Contabilidade Arthuso, há mais de 20 anos no 

mercado, pensando em fornecer sempre o melhor aten-

dimento, além da cordialidade, está também focada na 

capacitação do quadro de colaboradores. Para tanto, a 

nova sede conta com uma ampla sala de reuniões que 

será constantemente u�lizada em treinamentos e dis-

cussões técnicas, visando fomentar ideias e proporcio-

nar mais integração entre os colaboradores, possibili-

tando assim, apontar soluções para os desafios enfren-

tados pelos clientes, principalmente, durante a instabili-

Visão estratégica

Monitoramento - Portal Segurança

Auditório - aberto a clientes e parceiros
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dade financeira que vive o país.

 O novo espaço conta com confortável recepção 

com ar condicionado, banheiros e é dividida nos setores 

de diretoria, expediente, fiscal, pessoal, contábil, 

financeiro, arquivo, CPD, expedição, além de cozinha.

 Auditório gratuito para clientes - O novo espaço 

conta com confortável auditório de 28 lugares, que será 

u�lizado para palestras e treinamentos direcionados aos 

clientes. Os assuntos serão diversos, com foco em 

controles financeiros, formação de preços, liderança em 

equipe, sistema tributário nacional, planejamento 

tributário e outros. De acordo com Arthuso, o uso do 

espaço não terá custos para clientes. 

 Portal Segurança - No mercado há cerca de 20 

anos, a Portal Segurança é pioneira nos serviços de mo-

nitoramento eletrônico 24 horas em Monlevade e re-

gião. Com filiais nas cidades de Bela Vista, Nova Era, São 

Domingos do Prata, Itabira, Barão de Cocais e Santa Bár-

bara, a empresa garante tranquilidade aos clientes, 

através de equipe especializada, qualificada e exclusivo 

sistema de câmeras e alarmes.

Endereço: Rua Bernardino Brandão, 180, 2º e 3º andares, bairro Rosário 

(Próximo à Igreja Sagrado Coração de Jesus).
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