Tudo que sua empresa
precisa. Tudo que
seu funcionário merece.
Solicite a nossa proposta.

31 3851-4189
janete@enscon.com.br

do seu sorriso.

Preços acessíveis para toda família.
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.

Faça agora mesmo a
adesão ao plano odontológico.

58439609/2009 DR/MG
ACIMON
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1º Happy Hour Empresarial de 2017
reafirma sucesso do projeto
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Conheça os conveniados
CLÍNICAS

Especial

www.facebook.com/acimon.joaomonlevade
@acimoncomunica

Acimon cuida da qualidade

Aproveite!

Impresso

Consulte a Rede Conveniada:
www.unimedodonto.com.br

DENTISTAS

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

ANA PAULA DE SOUZA ALVES SILVA

MELISSA PATRICIA REIS E SILVA

Fone: (31) 3852-3428 | (31) 3851-7245
Clínica geral

Fone: (31) 3852-3428 | (31) 3851-7245
Clínica geral/Periodon a

GILZENE ROSADO FERREIRA MARQUES
RADMEP

Fone: (31) 3851-6834 | (31) 3852-3992
Clínica geral

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

IGOR BICALHO NAZARENO

ROCHA & PESSOA

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

Fone: (31) 3851-6834 | (31) 3852-3992
Especialidade/Área de atuação
Clínica geral/ Endodon a/ Odontopediatria e Periodon a

AYANNE DE ARAUJO MOL

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

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

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

Reunião Regional das ACE’s tem presença do
superientendente do Dnit e pauta BR-381
Pág.
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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.
Contrato 3600
Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

ACIAP

PARCERIA/REVENDA

Planos de Saúde

UNIMED
PLANO ESPECIAL PARTICIPATIVO ESTADUAL

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

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

- DIREITO Conheça as deﬁciências
físicas que podem gerar
isenção de impostos na
aquisição de veículos

- SEGURANÇA Consep Setor 1 e Acimon
se reúnem com a
Polícia Militar na busca
de novas ações

- TRANSPARÊNCIA Prestação de Contas
de 2016 é aprovada por
unanimidade durante
assembleia geral
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ACESSE O SITE: WWW.ACIMON.COM.BR
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Queremos ouvir você!
Participe, opine, exerça seu Associativismo.

Fale com o Presidente:
presidente@acimon.com.br
(31) 3851.6056

Palavra do Presidente
Após a tempestade, vem a bonança. Este dito popular nunca foi tão ú l quanto
agora. Depois de tantos problemas desencadeados pela crise polí ca e ﬁnanceira do País, que
impactou diretamente em nossas empresas e, claro, vida, as coisas começam a voltar ao eixo. É
uma recuperação mida da economia, mas devemos ver como um ponto posi vo. A classe empresarial voltou a se concentrar no obje vo maior que é empreender. E para que isso ocorra é
imprescindível que as en dades de classe promovam ações desenvolvimen stas com foco em
resultados. E na Acimon é assim! Todo ano promovemos uma assembleia geral para Prestação
de Contas, e em abril foram apresentadas e aprovadas as contas de 2016 por unanimidade.
Durante a assembleia foram repassados ainda os resultados gerenciais de nossas ações, que
respaldam o balanço ﬁnanceiro posi vo da en dade.
No dia 24 de abril a Acimon sediou o Encontro Regional das Associações Comerciais
do Médio Piracicaba com a presença do superintendente do Dnit, tendo como pauta o andamento das obras na BR-381. Sua conclusão é anseio an go de toda comunidade empresarial. E
para ampliar os trabalhos dessas ACE’s, foi realizado no dia 20 de abril, também na Acimon, o
1º Encontro de Execu vos da região, com a par cipação de seis gestores representados os
municípios de Barão de Cocais, Itabira, João Monlevade, Santa Bárbara, São Domingos do
Prata e São Gonçalo do Rio Abaixo. Os par cipantes aprovaram o projeto e acreditam que bons
frutos serão gerados a par r desses encontros e suas pautas bem elaboradas em bene cio do
fortalecimento das associações comercias e seus municípios.
Outro evento promovido foi o Happy Hour Empresarial. Com a presença de mais de
50 empresários dos mais variados ramos de a vidade de João Monlevade e região, o encontro
deﬁni vamente conquistou a classe empresarial. A 1ª edição de 2017 foi um sucesso absoluto
com conquista dos obje vos, onde os presentes compreenderam a proposta do evento e mostraram que além de ser um momento de confraternização e fortalecimento da rede de contatos, é também uma oportunidade para iniciar um diálogo e fechar bons negócios com outras
empresas. É a Acimon se ﬁrmando cada vez mais como a Casa do Empreendedor.

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

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 S O N M A R T I N S C O E L H O, DAV I D R O O S E V E LT
L I N H A R ES J U N I O R, M AC I E L R A M O S F E R R E I R A,
FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, JAYSON SANTOS
OLIVEIRA, FREDERICO FONSECA MARTINS DE BARROS,
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES, LIDINEY
COT TA 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, M A R I A C R I S T I N A
FERREIRA E DÉBORA CAROLINO.
SEBRAE-MG: ANDRÉ FONSECA - NICOLLE MARTINS.
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REPORTAGEM, EDIÇÃO, FOTOS E DIAGRAMAÇÃO:
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TIRAGEM: 1.300 EXEMPLARES.
IMPRESSÃO: GRÁFICA VIP.
PUBLICAÇÃO BIMESTRAL GRATUITA DESTINADA
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Já pensou em ser nosso associado?
Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Agende uma visita
31 3851-6056
negocios@acimon.com.br

Pessoa Física | Profissional Liberal | Instituição

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

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.

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

NA INTERNET

www.acimon.com.br

Na era digital, em que as opções de compra e a quan dade de
informação à disposição das pessoas são imensas, os clientes assumiram um
grande poder diante das empresas na hora de adquirir um produto ou serviço.
Hoje, deparamo-nos com consumidores inﬁnitamente mais exigentes, com
reclamações que já não se restringem ao balcão da loja ou a um simples
telefonema. Considerando que as crí cas, sugestões e quaisquer opiniões dos
usuários podem ser vistas por todo mundo via mídias sociais, a internet
mudou o relacionamento entre as empresas e o público. A web permite que
os clientes exponham as empresas, seja por mo vos bons, seja por razões
nega vas.
As opiniões dos consumidores tomaram uma dimensão universal,
podendo se transformar em graves crises para as organizações. Ou seja, se
uma resposta ao cliente não for bem administrada, ela pode acabar se
tornando uma ameaça séria à reputação e à credibilidade de uma marca.
Nesse contexto, é imprescindível que a empresa invista em uma central de
atendimento ao cliente que seja realmente eﬁcaz. Muitas vezes, os serviços
de atendimento são lentos para dar uma resposta ao cliente, não dando retorno no prazo e com a qualidade exigida pelo consumidor. E, se essa reclamação for parar nos canais online, a empresa pode ter que enfrentar uma
crise séria.
No mundo da conec vidade e da velocidade da informação, a
len dão não é bem-vinda. Rapidez, presteza e eﬁcácia são itens indispensáveis em um bom atendimento. Portanto, a palavra de ordem do atendimento
nos dias atuais é: agilidade. E nada melhor do que a automação para tornar
esse serviço mais ágil, já que, durante uma crise, a rapidez no retorno ao
cliente é uma peça-chave para superar a diﬁculdade.
A verdade é que os clientes querem ser ouvidos, mas, mais do que
isso, eles querem ter as suas dúvidas ou problemas solucionados com uma
resposta ú l e dentro de um prazo justo. Você já reparou como pode ser di cil
encontrar a seção de perguntas frequentes ou mesmo um e-mail para contato
dentro de alguns sites? Se o cliente es ver com um problema em relação a
uma marca e ainda encontrar diﬁculdades para se comunicar com a empresa,
a crise pode se tornar cada vez maior.
Evolução do atendimento
Ao u lizar soluções como e-mail, chat ou até mesmo um sistema
de autoatendimento, a empresa é capaz de proporcionar uma ó ma
experiência ao usuário. Isso porque, além de economizar tempo, o cliente não
precisa gastar com ligações desnecessárias. E o trabalho dentro da empresa
também é o mizado, já que o esforço dos atendentes pode ser alocado para
tarefas mais complexas. Lembre-se: durante uma crise, dar um retorno ú l
aos clientes e conseguir organizar o trabalho interno da empresa são o
caminho para superar o problema. Portanto, no momento de diﬁculdade, a
empresa precisa falar com o seu público como um todo, mostrando-se disponível sempre e reaﬁrmando a sua credibilidade. As empresas que mais terão
possibilidades de atender às exigências dos clientes são aquelas que podem
automa zar os seus processos e integrar os dados. Esse po de solução
permite reduzir processos e custos desnecessários, fornecendo informações
relevantes e, principalmente, de uma forma rápida.
Gerenciamento da crise
Não basta inves r em soluções digitais para o mizar o atendimento se você não inves r, também, em uma boa gestão de todo o processo,
especialmente nos momentos de crise. Nem sempre administrar uma central
de atendimento é uma tarefa fácil, uma vez que é necessário lidar com dados
de inúmeros clientes a ﬁm de garan r uma prestação de serviço ágil.

Fonte: Site Administradores

Prohetel Projetos e Construção
Voyle Lingerie
Teófilo Torres Advocacia

Jaqueline L. da Silva Roque
Betânia da C. de Souza
Shirley F. de Aranda
Orlando Dias Morais
Pollyane Gonçalves Silva
Vanessa Pedro Peixoto
Gleice Pessoa da Silveira
Izabela R. Guimarães

Workshop Gestão de Pessoas
27 e 28 de junho - 19h às 22h
Anfiteatro do Centro Educacional
ASSOCIADO ACIMON TEM 40% DE DESCONTO
CONTATO
REALIZAÇÃO:
APOIO:
(31) 99572-9611
João Santa Rosa
Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Dê mais visibilidade ao seu Negócio

31 3851-6056

comunicacao@acimon.com.br
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.

ACIMON Informa | Março/Abril 2017

Tamires B. F. Assunção
Elaine A. M. Camargo
Hairtes A. de Souza Santos
Francislaine B. Marques
Thiago Adalberto Soares
Marina Q. R. Mendes Soares
Wendel JR. Silveira
Haroldo Dias Fernandes

AGENDA DE CURSO

Anúncie!

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.

31 3851-6056
Março/Abril 2017 | ACIMON Informa
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A conciliação é rápida, eficaz, econômica e sem risco de injustiça.
Apoio:

Sua Empresa deseja agendar uma seção de conciliação?

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Entre em contato: 31 3851-6056

|

Acimon: Aqui tem paz. Aqui tem PACE.

Programa de Capacitação: essencial para seu Negócio

ASSEMBLEIA GERAL

Prestação de Contas 2016 aprovada por unanimidade

Associado/cooperado pode fazer a integralização do valor referente a até 03 inscrições por curso promovido da Acimon.
Você e seus colaboradores se capacitam, e o Sicoob Credimepi paga a conta para a sua empresa.

Outras informações no 31 3851-6056.
Capa
sem
o sem
citação
Capacitaçã
Acim
na
só
custo
on!!!
custo só na Acimon!!!

Presentes ouvem a leitura do parecer técnico do Conselho Fiscal
Parecer do Conselho Fiscal para o Exercício de 2016
Em cumprimento da Lei e dos estatutos, os membros do
Conselho Fiscal da Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade - Acimon, no
exercício das suas competências, examinaram o Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultados e demais
elementos de prestação de contas referentes ao exercício
econômico de 2016. Observou-se que, como no ano
anterior, a instituição apresentou um eﬁcaz controle de
gastos, com uma receita equilibrada, onde foi investido um
valor considerável em aquisição de novos equipamentos e
melhorias na entidade, sem contudo comprometer o ﬂuxo
de caixa e as reservas que foram respostas com
resultados ﬁnanceiros alcançados. Registra-se
continuidade da evolução da estrutura física na instituição,
trazendo sua sede a um lugar de destaque entre as ACE’s
do estado e contribuindo para a incrementação de receita
advinda de locações e cursos. Na sequência da análise
feita dos documentos apresentados, o Conselho Fiscal é
de uma opinião que, de forma geral, os números reﬂetem a
posição econômica ﬁnanceira da entidade em 31 de
dezembro de 2016 e estão em conformidade às
disposições legais aplicáveis e com as Normas Brasileiras
de Contabilidade. Tendo em consideração os elementos
apresentados, o Conselho Fiscal é de parecer que: sejam
aprovadas as prestações de contas e demais documentos
apresentados. Tudo isso é o que recomendamos.
João Monlevade, 19 de abril de 2017.

Convite enviado aos associados via
Redes Sociais, reforçando a
importância da sua par cipação

Íntegra do parecer técnico
do Conselho Fiscal

o!

Sucess

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Credimepi

Centro de Desenvolvimento Empresarial
PARTICIPE ATIVAMENTE DOS TREINAMENTOS. CAPACITE-SE! O MERCADO EXIGE OS MELHORES.

Curso “Ro nas Trabalhistas e Previdenciárias”
- Edição 2017 O curso promovido no dia 07 de abril pelo consultor Elizeu Domingues Gomes contou com a presença
de 22 pessoas. O obje vo foi levar conhecimentos através da análise da legislação Trabalhista e Previdência
Social, envolvendo assim o departamento pessoal para
a ngir um melhor desempenho nas ro nas diárias e
visando a minimização de Reclamações e Autuações
Fiscais Trabalhistas.

AGENDA DE PALESTRA
APRESENTA

No dia 29 de abril, a Acimon promoveu a Assembleia Geral Ordinária, conforme edital publicado na Imprensa, para apresentação da Prestação de Contas –
Exercício 2016. Os presentes acompanharam a apresentação feita pelo presidente da asssociação comercial,
Carlos Augusto Arthuso, e puderam também rar suas
dúvidas.
Após leitura do parecer técnico emi do pelo
Conselho Fiscal para o Exercício 2016, feita pelo conselheiro Otacílio Quintão Carneiro, os presente aprovaram as contas por unanimidade.
Carlos Arthuso aproveitou o momento para reaﬁrmar seu compromisso com a diretoria e associados
em fazer anualmente a prestação de contas, em cumprimento ao Estatuto, ressaltando a necessidade de
seus sucessores darem prosseguimento. “Esta ação é
fundamental para mantermos a transparência necessária aos bons trabalhos desta en dade”, avaliou. O
presidente, durante a prestação de contas, explicou detalhadamente o balanço ﬁnanceiro e ﬂuxo de caixa da
en dade no período, além do relatório gerencial com as
ações realizadas. Fez questão de ressaltar que a receita
da Acimon aumentou em relação à prestação de contas
do ano passado. E que a en dade conseguiu fazer vários
cortes de despesas e aumentou o seu inves mento em
melhorias. Ele citou ainda o inves mento feito com a
Decoração Natalina do prédio e sua fachada.

Beneﬁcie-se da parceria ﬁrmada entre a Acimon e o Sicoob Credimepi
e tenha uma equipe competitiva.

Como Engajar e Encantar
o Novo Consumidor
INSCRIÇÃO: (31) 3851-6056

|

ACIMON

31 de maio - 19h | Auditório da Acimon
Palestrante: Henry Vargas

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

(Destaque em Empreendedorismo Jovem)

SOMOS UM CORRESPONDENTE BANCÁRIO BDMG.
SOLICITE SEU CRÉDITO!

REALIZAÇÃO:

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Par cipantes receberam edição atualizada do livro de Elizeu Gomes

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Solicite uma simulação de crédito

31 3851-6056
ACIMON Informa | Março/Abril 2017
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Empresa especializada em energia fotovoltaica
Estudo de viabilidade e retorno de investimento
Projeto e documentação
Equipamentos e instalação
Assistência técnica

Economia - Investimento - Sustentabilidade

SF ENERGIA SOLAR
31 9 9451-0710 / 31-3850-1981
contato@sfenergiasolar.com
www.sfenergiasolar.com
Rua Maria Antônia Cota, 102, Loja 02
Bairro JK - João Monlevade - MG

Quem tem direito a isenção de impostos
na hora de adquirirum veículo?
A isenção de impostos, procedimento que pode gerar até
30% de desconto na compra de carros 0km, não abrange somente as
deﬁciências clássicas, como amputações ou imobilidades, como os
cadeirantes, ao contrário que a maior parte das pessoas pensam.
De acordo com o presidente da Associação de Cooperação
e Integração dos Portadores de Deﬁciência de João Monlevade
(Acinpode), Elias Gonçalves, a isenção de impostos na compra de
veículos abrange a todos os indivíduos que, por conta de doenças
ortopédicas, neurológicas ou oncológicas, são capazes de sen r dores crônicas em movimentos diários. Um exemplo, a hérnia de disco
na coluna lombar, deﬁciência na qual o paciente no decorrer do dia,
ao fazer movimentos repe vos, dirigindo um veículo manual, pode
sen r algumas dores e complicar seu quadro patológico. Neste caso,
a pessoa faz jus a isenção de impostos e pode reivindicar as vantagens, na compra de um carro automá co, com desconto de até
30% do valor. Além disso, também pode requerer os bene cios todo
indivíduo portador de doenças crônicas, as quais causem diminuição
da força ou sensibilidade de membros ou seguimentos do corpo.
Entretanto, estes fatores são avaliados e deliberados por comissão
médica credenciada ao Departamento de Trânsito (Detran) de cada
estado. A isenção de impostos é concedida a indivíduos deﬁcientes
ou com limitações sicas, sejam eles condutores ou não.
Quais doenças possibilitam a obtenção ao direito de isenção?
A lei não es pula de maneira clara quais as doenças ensejam a obtenção do desconto na compra de um carro 0km, ela só
designa que haja direito ao desconto se, por causa de deﬁciência,
doença, ou tratamento desta, houver a redução da mobilidade de
pelo menos um membro, seja ele inferior ou superior, bem como se
for diagnos cado algum po de deﬁciência mental severa ou profunda, visual, ou au smo. A redução de mobilidade é caracterizada
por formigamento, falta de sensibilidade, fraqueza, paralização parcial, encurtamento, alteração motora, dentre outras. Portanto, para
que você tenha direito a comprar um carro com o desconto advindo
da isenção de impostos, você necessariamente deverá se encontrar
de maneira permanente em uma situação de redução de mobilidade, devendo dirigir somente carros adaptados, seja através de câmbio automá co, direção hidráulica ou qualquer outro po de adaptação que se faça necessária. Na situação exposta acima, dirigir um carro normal gera risco para a saúde do condutor, podendo acarretar a
piora do quadro atual, bem como colocar em perigo sua vida ou até
mesmo de terceiros no caso da perda de direção do veículo.
De acordo com a análise prá ca do disposi vo legal que

“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
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possibilita a obtenção da isenção de impostos na compra de um
carro 0km pela PcD gerando até 30% de desconto, podemos listar
algumas doenças que poderão resultar no direito aos bene cios:
Amputação
Artrodese (com sequelas)
Artrite
Artrogripose
AVC / AVE (derrame)
Acidente com sequela
Câncer (quando houver sequelas ou limitações)
Câncer de Próstata Pós Cirúrgico
Cardiopa as
Cirurgia da Coluna
Cirurgia de Joelho
Cirurgia de Punho
Cirurgia e/ou Lesão de Ombro
Condromalácia Patelar
Doenças Degenera vas
Doenças na Coluna
Doenças Neurológicas
Deﬁciência Mental
Deﬁciência Visual
Doença de Parkinson
Encurtamento de Membros
Esclerose Múl pla
Escoliose Acentuada
Espondilite Anquilosaste
Estomias

Hérnia de Disco
Insuﬁciência Renal
Lesão por Esforço Repe vo (LER)
Má Formação
Mastectomia
Nanismo
Neuropa as Diabé cas
Ostomia
Paralisia
Paralisia Cerebral
Paraplegia
Poliomielite
Ponte de Safena (quando há sequelas ou limitações)
Problemas Graves na Coluna
Prótese de Fêmur
Prótese Interna ou Externa
Quadrantectomia
Renal Crônica ( stula)
HIV
Síndrome do Túnel do Carpo
Talidomida
Tendinite Crônica
Tetraplegia
Entre outras...

Fonte: isentototal.com.br/quem-tem-direito-isencao-de-impostos

Acinpode orienta sobre isenção de IPI, IOF, ICMS, IPVA para Pessoa
com deficiência física (Condutor ou Conduzido).
Contatos: 31 3851-2948 / 99654-8462 | acinpode@gmail.com

3ª Edição da Academia Lean será regional
O Sebrae, em parceria com a Acimon e Sicoob
Credimepi, promoveu na manhã do dia 05 de abril, um
Café Empresarial de Lançamento da 3ª edição do
Programa Academia Lean - Alavancando a Produ vidade
através da Produção Enxuta - em Monlevade.
O programa foi desenvolvido pelo Ins tuto de
Competências Empresariais (ICE) e tem por obje vo es mular a gestão focada na o mização de processos, na introdução dos conceitos e ferramentas sobre um sistema
produ vo eﬁciente e com eliminação de perdas. Cerca
de 55 pessoas par ciparam do encontro para conhecer
detalhes do programa e sensibilização para a adesão das
suas empresas na capacitação.
De acordo com o analista técnico do Sebrae,
André Fonseca, até o momento 15 empresas já estão devidamente inscritas para par ciparem do programa. "A
capacitação terá início na Segunda quinzena de maio,
com previsão de término em setembro. O diferencial
desta vez é que teremos empresas de João Monlevade
Santa Bárbara, São Domingos do Prata e Barão de Cocais,
o que dará um caráter mais regionalizado desta ação",
conta ele.
A metodologia Lean, quando aplicada nas empresas garante os seguintes resultados: aumento na
produ vidade, redução no tempo de setup, redução de
movimentação, redução do tempo de processamento,

ganho de área, eliminação dos problemas relacionados à
qualidade e melhorias ergonômicas, além de muitos outros pontos posi vos para a empresa e sua equipe.

55 pessoas es veram presentes ao Café Empresarial com workshop

Dentre os presentes estavam os alunos
das empresas juniores(*):
Metodologia Lean traz resultados
Inova Consultoria e Visão da Ufop posi vos em poucos meses de aplicação
(*) A presença dos universitários marca a iniciativa do Sebrae e Acimon para
aproximação entre universidades locais e comunidade /empresas

Empresas par cipantes e suas cidades:
Agrop. Fazenda do Bento Ind e Com. Ltda. (Café da Fazenda) - São Domingos do Prata
Laborar Consultoria em Segurança do Trabalho Ltda. - João Monlevade
Ed Manutenção e Serviço Automotores Ltda. - Itabira
Eliane Lidenberg de Oliveira (Confecção) - Santa Bárbara
Karaíba Materiais de Construção - Santa Bárbara
Ernane Bramante Serviços Ltda. - João Monlevade
Jo a Manutenções Ltda. - João Monlevade
Hélcio Caldeira Pacheco EPP - João Monlevade
Organizações JF Mecan l - Barão de Cocais
Açomec Indústria Mecânica - Santa Bárbara
Sartori Serviços Ltda. - João Monlevade
Porthos Costa Serviços - João Monlevade
Hotel Florenza - Santa Bárbara
Ernane Bramante Serviços Ltda. - Itabira
Eletroduarte - Santa Bárbara

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

(31) 3851-5660

31 - 3851 5756
UNID. JOÃO MONLEVADE

Rua Ricardo Leite 80A
Carneirinhos
João Monlevade - MG

Av Wilson Alvarenga, 519 - Carneirinhos
João Monlevade - MG
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Sociedade organizada

Acimon e Consep Setor 1 recebem comando da PM
A Acimon e o Conselho Comunitário de Segurança
Pública de João Monlevade (Consep), Setor 1, receberam no
dia 19 de abril, na sede da en dade, o major André Pedrosa do
Rosário, comandante da 17ª Companhia de Polícia Militar
Independente de João Monlevade, o capitão Filipe Gaigher,
subcomandante, e o tenente Marcelo Oliveira Mar ns.
De acordo com o presidente do Consep Setor 1, Saulo
Amaral do Nascimento, o obje vo do encontro foi conhecer
melhor a dinâmica do trabalho realizado pela Polícia Militar e
iden ﬁcar suas maiores necessidades para manter a infraestrutura e operacional. “Quero deixar bem claro que o Consep
está aqui à disposição para ajudar”, enfa zou.
O comandante relatou que a 17ª Companhia é responsável pela segurança em 10 municípios da região: Monlevade, São Domingos do Prata, Rio Piracicaba, Alvinópolis,
São José do Goiabal, Dionísio, Bela Vista de Minas, Nova Era,
Dom Silvério, Sem Peixe. E que, no caso de João Monlevade,
sua área de atuação da PM foi dividida em três setores. O Setor
1, onde atua o Consep Setor 1, é responsável pela região
central (comércio e repúblicas estudan s), o Setor 2 abrange
os bairros nas imediações do Posto da Rede Graal, e o Setor 3
engloba os bairros próximos à Arcelor Mi al (faculdades e repúblicas). “Sen mos muita diﬁculdade no Setor 1, onde são
registrados o maior número de incidências de roubos de celulares. Equipamento bastante visado pelo fato de estar sempre
às mãos do cidadão nas ruas e ter valor”, informou o major
André Pedrosa. Para ele, a incidência é maior devido à ação
dos pequenos infratores e, por isso, surge a necessidade de
uma campanha junto à comunidade. “Vamos orientar o cidadão, para que ele evite se tornar uma ví ma desses infratores.
Principalmente em pontos de ônibus ou andando distraidamente pelas ruas”, diz ele.
Dentro da campanha educa va, ainda haverá ações
nas mídias por meio de parcerias para divulgação em
outdoors, busdoors e inserções em rádios e outros veículos de
comunicação. As mídias sociais também serão largamente
u lizadas pela polícia, segundo o major. No caso do
Whatsapp, já estão sendo disparadas mensagens com chamadas que despertam a atenção do receptor, acompanhadas de
imagens instru vas. “Estamos para u lizar policiais à paisana
para abordagens às pessoas e as orientando sobre como se
protegerem dos pequenos infratores, além de especializar os
policiais atuantes no Setor 1 e o próprio Consep Setor 1. E também do Setor 2 e 3”, contou o major.
Na opinião do gerente da Acimon, Iarlei Quintão
Fraga, campanhas educa vas e o próprio trabalho da PM de
patrulhamento, seja motorizado ou não, são de suma
importância para levar à população o clima de paz e segu-

Foto oficial: Membros da Diretoria do Consep Setor 1, Gerência da Acimon
e Comando da Polícia Militar reunidos em prol da sociedade

rança. “Com os policiais nas ruas, as viaturas e motocicletas circulando, já haverá inibição natural do número de incidências e
até reincidências de crimes no centro comercial”, garante ele.
O comandante concordou com a sua colocação e informou que
em maio, serão formados 240 novos policiais em Ipa nga, sendo uma parte deles inseridos no efe vo da 17ª Cia de PM.
Veículos em estado de baixa
Dentro das necessidades levantadas pelo major
André Pedrosa, está a mais urgente em sua opinião, que seria
voltar para as ruas com os veículos que no momento se encontram em estado de baixa (parados), por falta de manutenção. Segundo ele, os veículos que em sua maioria já estão
rodando há cinco anos ou mais, já sofrem depreciação natural.
Mas que as peças não, e para isso é preciso que os recursos
voltados para o serviço de manutenção acompanhem esse
reajuste do mercado de autopeças. “Nosso maior gasto hoje é
com manutenção. As motocicletas já são mais fáceis de dar a
manutenção, por terem um custo mais barato. Já as viaturas
são complicadas. No momento, possuímos três a quatro
veículos de grande porte baixados por isso”, lamentou ele.
Em seguida, os membros do Consep Setor 1, Hamilton
Siqueira e Ronaldo Marques, sugeriram que a PM passasse
para o conselho uma relação desses veículos rebaixados, o
mo vo, e como sanar o problema. A ideia é que o Consep Setor
1 consiga abrir uma conta e angariar verbas que possam ser
des nadas, no primeiro momento, para a manutenção desses
veículos, permi ndo que os mesmos voltem à a va.
A Acimon é parceira e incen vadora do Consep Setor
1, com cessão de sala para realização de encontros e todo
apoio para o sucesso de suas ações. Outras reuniões do conselho têm ocorrido com periodicidade e com pautas voltadas à
manutenção da Segurança do cidadão monlevadense.

1º Encontro de Executivos das ACE´s

Sediamos no dia 20 de abril o 1º Encontro
Regional de Execu vos das Associações Comerciais
e Empresariais (ACE´s) do Médio Piracicaba.
Os gerentes das ACE´s (foto) marcaram
presença(e): Fernado Henrique de Barros (Aciap -

São Domingos do Prata), Juvenal Araújo Caldeira
(Aciabac - Barão de Cocais), Iarlei Quintão Fraga (Acimon
- João Monlevade), Elizângela Helena Gonzaga Ribeiro
(Acisb - Santa Bárbara), Elziana Carvalho de Oliveira
(Aciasgra - São Gonçalo do Rio Abaixo) e Célia Gomes
(Acita - Itabira).
De acordo com Iarlei Quintão, o obje vo é promover mensalmente o encontro e trocar experiências a
par r de ações de sucesso dentro das associações comerciais. “Já fazemos há um ano uma agenda para os encontros das ACE´s. Então, nos propomos a realização também de uma reunião entre os gestores, aonde poderemos discu r nossas diﬁculdades, nossos acertos e, principalmente, levarmos nossas experiências dentro da endade para um constante ato de aprendizagem”, contou.
Para o grupo, esta inicia va trará muitos frutos para a região, uma vez que o fortalecimento das ACE´s é o foco.

Acimon recebe veículo oﬁcialmente adquirido com recurso pelo Governo de Minas
A Associação Comercial, Industrial e Prestação de Serviços de
João Monlevade (Acimon) recebeu no dia 24 de abril, o veículo Grand
Siena da Fiat, adquirido com parte de recurso do Governo do Estado de
Minas Gerais, por meio de um convênio com a Secretaria de Estado de
Governo. A entrega oﬁcial ocorreu durante o Encontro Regional da
Associações Comerciais (ACE´s) do Médio Piracicaba.
Com muita sa sfação, o presidente da en dade, Carlos
Arthuso (fotos ao lado), recebeu a chave do automóvel das mãos do
deputado estadual Raimundo Nonato Barcelos “Nozinho” (PDT), responsável pela emenda parlamentar que viabilizou a concessão.
De acordo com Carlos Arthuso, o veículo vem para ampliar os
trabalhos e demais projetos desenvolvidos pela associação comercial.
“Agora a en dade possui um veículo totalmente personalizado que é
fácil de ser iden ﬁcado pela população. Ganharemos ainda mais
visibilidade no município e região. O carro também será muito úl l
para as visitas in loco às empresas feitas pelos nossos colaboradores e
quando formos par cipar de encontros ”, lembrou.

Oferecemos aos associados QUALIDADE e PREÇO em:

Segurança e Medicina do Trabalho
PPRA, PCMSO, PPP, LTCAT...
Acimon: mais benefícios para
você e o seu negócio.

Sua empresa está em dia
com estas obrigações?
E mantenha sua
documentação em dia

SAIBA COMO:
(31) 3851-6056
www.acimon.com.br
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PARCERIA:

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade
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Acimon sedia encontro de ACE´s com a presença do
superintendente do Dnit de Minas Gerais
A Acimon sediou no dia 24 de abril uma das reuniões mensais dentro do Encontro Regional das Associações Comerciais (ACE’s) do Médio Piracicaba. O evento
teve como pauta a Nova 381 - com o andamento de suas
obras nos 10 lotes ao longo da Rodovia no estado - e
ainda contou com a presença do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit), Fabiano Mar ns Cunha.
Por se tratar de um assunto de grande apelo público, o encontro ainda foi acompanhado por lideranças
polí cas e comunitárias da região do Médio Piracicaba.
O presidente da Acimon, Carlos Augusto Arthuso, abriu a reunião ressaltando que as obras da principal rodovia de Minas alavancarão o crescimento de
toda a região. “Temos que nos unirmos mais e acompanharmos bem de perto o andamento das obras nos
lotes, principalmente aqueles próximos aos nossos municípios, porquê vão inﬂuenciar diretamente os nossos
negócios”, aﬁrmou. Es veram presentes representantes
de Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Itabira, João
Monlevade, Nova Era, Santa Bárbara, São Domingos do
Prata e São Gonçalo do Rio Abaixo.
Convidado para ser o mediador dos encontros, o
presidente da Associação Comercial, Industrial, de
Serviços e Agropecuária de Itabira (Acita), Eugênio
Müller, falou da importância dessa discussão e da
par cipação do representante do Dnit para esclarecer
dúvidas e mostrar a união da classe empresarial em prol
do desenvolvimento sustentável da região. “Temos que
celebrar esta oportunidade para colocar em pauta esta
séria discussão e desenvolvermos uma ação conjunta
entre inicia va privada e poder público. Podemos ainda
mostrar a preocupação da região com as obras da 381.
Só assim conseguiremos dar celeridade a esta duplicação”, disse. Ainda em sua colocação, ele fez questão
de deixar claro de que as ACE´s não irão desis r de lutar
pela conclusão das obras na rodovia.
A par cipação da superintendência do órgão no
encontro foi possível graças ao intermédio do deputado
estadual, Raimundo Nonato Barcelos, Nozinho. Ele, por
reconhecer a urgência da duplicação da BR 381 e a força
das ACE’s, se pron ﬁcou a fazer o contato. “Essa região é
de extrema importância para o desenvolvimento de Mi-

nas Gerais e precisa ter o devido respeito pelo que ela
representa”, disse Nozinho, que ainda assegurou que do
encontro sairiam bons frutos para todos.
Situação das obras
A atual situação das obras de duplicação da BR
381 foi devidamente detalhada na apresentação do superintende do Dnit. Segundo Fabiano Cunha, os lotes 1 e
2 (Valadares/BH) estão em reavaliação do projeto, para
ver a viabilidade de obras. Entretanto, o lote 3 (trecho
que dá acesso à região do Vale do Aço) está previsto para
iniciar em maio deste ano. Conforme ele ainda explicou,
esses lotes encontram-se sob a responsabilidade do Dnit
regional de Minas Gerais. Já os demais, estão sob tutela
de Brasília, o que pode retardar (e muito) o processo de
início das obras. O trecho de Nova Era à João Monlevade
(lotes 5 e 6), ainda serão reavaliados e novos projetos
apresentados (uma vez, que foi descarta a variante pelo
Rio Una). Eles podem sofrer alterações, como alternavas para se tornarem um projeto viável.
Transparência e momento econômico
Mostrando responsabilidade com o seu papel
como superintendente do departamento, Fabiano Cunha foi transparente ao responder às questões levantadas pelos presentes. De acordo com ele, a situação
econômica do país é um empecilho para a parte operacional no que tange os lotes ainda não licitados. Porém,
ele garan u que o Dnit tem se empenhado ao máximo, e
a meta para este ano é entregar cada trecho que for sendo concluído. Até o ﬁm de 2018, será entregue totalmente duplicado o trecho de Barão de Cocais ao Ribeirão
Vermelho (Roças Novas) - incluindo os trevos.

Mais de 50 pessoas es veram presentes ao Encontro das ACE´s e
puderam ouvir do Dnit o andamento das obras na BR-381

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Empresários elogiam o projeto Happy Hour
Em seu segundo ano de vida, a 1ª edição do projeto Happy Hour Empresarial, desenvolvido pela
Acimon, ocorreu no dia 27 de abril e recebeu muitos elogios dos convidados e Diretoria.
De acordo com os mais de 50 presentes, o encontro tem cumprido totalmente o seu propósito. São
palavras reforçadas pelos empresários Genilton Cícero
Machado (Grupo RG Pneus), Anderson de Oliveira Alves
(Depósito Nacional), Ulete Lúcio Mota (Ulete Mota Self)
e a professoara Anliy Sargeant, responsável pelo departamento do ICEA na Ufop. Durante a apresentação formal de praxe, eles ressaltaram a importância de poder
rar um momento para trocar experiências com os colegas empreendedores. “A Acimon está de parabéns pela
inicia va. É muito válido”, destacou Genilton Machado.
Os elogios se estenderam ao dia seguinte por
mensagens no whatsapp. O gerente Iarlei Quintão Fraga
fez questão de responder a todos os remetentes. “É
sempre es mulante receber um retorno posi vo da
classe empresarial, pois tudo que fazemos é em seu bene cio. Nossa equipe recebeu essas mensagens com
muito entusiasmo. Todos se empenham ao máximo
para que o evento ocorra dentro do planejado”, frisou.
Para o presidente da Acimon, Carlos Arthuso, a
presença de todos e o clima de sa sfação sen do entre
os convidados mostra que o projeto é mesmo um sucesso. “Tenho percebido que a classe empresarial vem
pres giando o evento com muita sa sfação. É ní do que
eles entenderam o propósito do projeto e já estão colhendo frutos. Aﬁnal, esta é sempre uma ó ma oportunidade para apresentar seus serviços e produtos e,
quem sabe, até fechar negócios", comenta ele.
OUTRAS EMPRESAS QUE MARCARAM PRESENÇA NO HAPPY HOUR EMPRESARIAL: Gelomon, Hangar Seguros, Contabilidade Arthuso, Portal Segurança, Prepara
Cursos, Rotary, Acimon, Pavan Publicidade, Associamed, Casa Forte Imobiliária, Limac, Ufop, Recanto da Cascata, On Energia Solar, Sicoob Credimepi, Foto Central,
Funerária São José, Madeireira L&K, TI do Brasil, Delo Auto Peças, Mac Freios, EMC Sistemas, Ecoar, GS Prints, Foto Central, Sebrae, Comercial Marques, Grupo
Embraterr, Enjoy, Construtora Mirandar, CBI Madeiras, Farmácia Barros, Autotécnica Bosh, Real Pneus, Jader Lúcio Advogados e Fisk.

MOVIMENTO NOVA 381

VIDA MAIS TRANQUILA, SEGURO FÁCIL E DESCOMPLICADO.

Acompanhe o

NA HANGAR, VOCÊ PODE OPTAR ENTRE VARIADAS OPÇÕES DE COBERTURA
E ESCOLHER A QUE SE ADEQUA MELHOR ÀS SUAS NECESSIDADES.

andamento das
obras no site
www.nova381.org
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Informações na Central
de Atendimento
31 3851-6056

(31) 3851.2460 / 8857.4444

Rua Luiz Prandini, 30, Sala 4 - Carneirinhos
Cep: 35.930-014 - João Monlevade - MG
comercial@hangarseguros.com.br
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