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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÍNICAS DENTISTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

A Acimon cuida da
qualidade do seu sorrisoAproveite!

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

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

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

Apenas

Sem co-participação

 31 3851-6056

Plano Nacional



Cássio Barros Evangelista é Presidente da Associação 

Comercial, Industrial e Prestação de Serviços de João 

Monlevade  -  ACIMON  -  e está em sua primeira Gestão.

Queremos ouvir você!

Participe, opine, exerça seu Associativismo.

Fale com o Presidente:

presidente@acimon.com.br

(31) 3851.6056

Palavra do Presidente
 E o ano de 2019 chegou tão rápido e forte quanto um furacão, pegando a 
todos de surpresa. Foram tantos acontecimentos inesperados, que muitos ainda não 
assimilaram a proporção das perdas. É o caso da tragédia de Brumadinho, com o rom-
pimento da barragem, ocasionando morte, dor e comoção mundial. O fato lembrou a 
tragédia de Mariana, e fez com que a Acimon e as demais associações comerciais da 
região do Médio Piracicaba que compõem o Plano de Desenvolvimento Regional, 
promovessem uma discussão à respeito da questão da Segurança nas barragens 
existentes em Minas Gerais. As discussões estão avançando para uma possível criação 
de um Fórum Permanente sobre mineração no Brasil, com o intuito de estabelecer um 
novo pacto de sustentabilidade no setor.
 Entretanto, devemos manter a posi�vidade e acreditar que o ano ainda pode 
ser de alegrias e grandes realizações. E a Diretoria da Acimon segue em seu propósito 
de fortalecer o seu associado para que possa empreender cada vez mais. E exemplo de 
disso, é o balanço posi�vo da en�dade nas finanças e ações desenvolvidas em 2018, 
além do sucesso de público e crí�ca que sempre é o Destaque Acimon.
 Iniciando as ações de 2019, a Acimon recepcionou em fevereiro os gerentes 
execu�vos das associações comerciais do Médio Piracicaba, onde foram discu�dos 
questões operacionais e o Arranjo Produ�vo Local no seguimento Turismo. Os cursos 
do Centro de Desenvolvimento Empresarial promovidos com parceiros já estão acon-
tecendo, dando oportunidade de aprimoramento às empresas e seus colaboradores .
 E temos, principalmente, a Acimon Mulher e o Comitê Permanente de 
Desenvolvimento Econômico (CP10), como os mais recentes projetos da Acimon para 
mobilizar empreendedoras e empreendedores, além das diversas ins�tuições do 
município, a fim de se trabalhar por uma Monlevade mais próspera para os habitantes. 
Aliás, no Mês da Mulher, as integrantes da Acimon Mulher realizaram com parceiros 
diversas a�vidades, proporcionando momentos de conhecimento e empoderamento, 
e ainda levando os conceitos de Empreendedorismo e Associa�vismo às empresárias.

PRESIDENTE:
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ALCÂNTARA, HÊMILLE SOUSA, MARIA CRIST INA 
FERREIRA, ROBERTA COSTA  E  DÉBORA CAROLINO.

SEBRAE-MG: ANDRÉ FONSECA  -  NICOLLE MARTINS.

GERÊNCIA-EXECUTIVA: IARLEI QUINTÃO FRAGA.

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

TIRAGEM: 1.300 EXEMPLARES.

IMPRESSÃO: GRÁFICA VIP.

PUBLICAÇÃO BIMESTRAL GRATUITA DESTINADA
AOS ASSOCIADOS - VENDA PROIBIDA.

DIRETORIA EXECUTIVA
GESTÃO 2018/2020

Associação Comercial, Industrial e

Prestação de Serviços de João Monlevade

02

A
p

o
io

:

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

NAS REDES
SOCIAIS

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

DOAÇÃO: Ligue 31 3851-3952 e saiba como pode contribuir com a Apae.
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Master House
Inside Planejados

Coopetramon
Alfa

Fernanda L. dos S. Simas
Gislaine C. Eleutério
Guilherme F. Fontana
Juliana C. R. C. Nascimento
Sônia Maria Mata
Glauber Henrique Costa
Sônia Maria Oliveira
Maria Souza da Luz
Flávio Geraldo de Paula
Elton B. A. Chaves
Pedro Paulo Ribeiro
Maria da C. Braga
Denny Kessons A. Campos
Maria José P. Pereira
Elenice C. Fernandes
Vagner A. Nere Quintão
Robson G. Caldeira
Rômulo G. S. J. Souza
Pedro Henrique S. Silva
José J. Gabriel Filho
Marinalva M. L. P. Silva
Elisângela M. P. de Souza
Juliana da Conceição André 
Vera Lúcia M. de Araújo
Jarusa A. Gonçalves

Rad Protection Consultoria
Grupo Logos

Ronald H. de Souza (MEI)

Luciana de S. Ribeiro
Luciano M. Estivalet

Fabiano N. dos Santos
Jardel G. de Paula
Elisete V. de Assis

Ana Lúcia Guimarães
José Rogério B. Alves
Nayara F. M. Moraes 

Maria A. Cotta
Antônio Delfim

Érica Cristina Damião
Raimundo A. Fernandes

Aline Silveira Cirilo
Anna Luiza F. Martins
Rosa de Aguiar e Silva

Gislene M. de Assis
Enedina M. dos Santos

Bárbara B. de Souza
Osmar A. de Oliveira
Eni Starling D. Jardim

Rayanne M. M. Oliveira
Mariana F. Teodoro

Elizabeth S. dos Santos
Maria Coelho Machado
Carolina E. da S. Santos

Jefferson R. Brinati
Marco Aurélio Oliveira

Ana Carolina S. Paula G.

Fonte: Site Administradores

 As habilidades e competências necessárias ao exercício da 
liderança são várias e podemos destacar algumas, como por exemplo, 
a comunicação, a empa�a, a capacidade de inspirar, mo�var e con-
vencer, mas uma em especial, que é a capacidade de perguntar ou 
ques�onar é a que pretendo explorar.
 No co�diano de um líder ou gestor, é comum que seja con-
sultado sobre dúvidas e outros aspectos rela�vos ao trabalho, assim 
como, se exige dele a tomada de decisões, ou auxílio para que algo 
seja colocado em curso, ou ainda, se resolva ou auxilie a resolver um 
problema. Muitas vezes, se espera do líder quase que uma função de 
oráculo, aquele que tem todas as respostas.
 Invariavelmente, o líder é impelido a acreditar que deve ter 
todas as respostas, pois alguns crêem que não as ter, demonstraria 
fraqueza ou de desconhecimento, mas existem duas alterna�vas: dar 
as respostas ou auxiliar o liderado a encontrar a resposta. 
 Dar a resposta, por mais fácil que pareça, pode ser um 
equívoco, pois criará com o tempo, uma relação de dependência do 
líder e um certo acomodo dos liderados. Normalmente essa alter-
na�va é usada por líderes centralizadores, favorece uma estrutura 
limitada, deses�mula a autonomia e a cria�vidade.
 Perguntar ou ques�onar, exigirá do líder uma disposição 
maior e a habilidade conhecida como “a arte de perguntar”. Os ques-
�onamentos devem servir para se ampliar as perspec�vas sobre o 
tema e fazer uma reflexão mais abrangente da situação, como 
também, para nortear o caminho até as respostas, o que trará muitas 
vezes a necessidade de mais informações para a análise, enriquecen-
do a discussão e trazendo ganhos para ambas as partes.
 Ques�onando, o líder estará desenvolvendo o liderado e 
cada vez mais ele terá condições de buscar sozinho as respostas, es�-
mulando a independência e a autonomia, assumindo um papel de 
orientação ou coach. Sempre que necessário, líder e liderado podem 
buscar respostas em conjunto e isso é salutar, uma vez que, tendo 
par�cipado do processo o liderado tende a se comprometer mais com 
a estratégia, decisão ou ação proposta.
 Convém lembrar que, seja es�mulando a busca por respos-
tas próprias dos liderados ou mesmo com uma busca em conjunto, o 
líder não se exime de suas responsabilidades, as perguntas devem ser 
cuidadosa e estrategicamente elaboradas, para que a�njam seus ob-
je�vos, mantendo apoio e suporte necessários para que a melhor 
solução seja encontrada.
 O líder que ques�ona faz com que a estrutura a sua volta 
não fique dependente de suas ações, es�mula a reflexão constante do 
status quo, valoriza as ideias de seus liderados e contribui para uma 
cultura de inovação, cria�vidade e flexibilidade.
 Sócrates, o pai da arte de perguntar dizia que“o homem 
sábio pergunta, enquanto o homem ignorante responde”.

Por Alexey Carvalho 
Administrador - MBA em Gestão de Negócios

A importância da arte de perguntar no co�diano 
dos gestores e administradores

 A Acimon Mulher, Acimon e Prudem se uniram no dia 18 de 
março numa ação beneficente na Apae. Na oportunidade foram doados à 
entidade 99 litros de leite e 98 mantimentos, que irão contribuir para a 
alimentação de seus alunos. Agradecemos à Apae pela acolhida.

Na foto: Alunos e diretora 
Alcalina Ferreira (Apae),

presidente Cássio Barros e 
gerente Iarlei Quintão 

(Acimon), além da jornalista 
Flávia Henriques (Diretora da 

Acimon Mulher) e os 
representantes Mike Silva e 

João Paulo Castro (Prudem).

Ação Beneficente na Apae
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PARTICIPE ATIVAMENTE DOS TREINAMENTOS. CAPACITE-SE! O MERCADO EXIGE OS MELHORES.

C D Eentro de esenvolvimento mpresarialSucesso!

 Nos dias 19 de fevereiro e 12 de março, a Acimon 
realizou em parceria com a Prudem as palestras “Qual a chave 
para o sucesso?” e “O Poder da Mente Posi�va”, no auditório 
da en�dade. Os eventos contaram com a presença de 60  e 78 
profissionais das mais diversas áreas, respec�vamente.
 O coach João Paulo Campos abordou o tema com des-
taque para as caracterís�cas comuns que, segundo ele, os 
profissionais bem-sucedidos apresentam no mundo dos ne-
gócios e também em suas vidas. As palestras fazem parte de 
um trabalho maior que a Prudem desempenhará em 
Monlevade nos dias 07,08 e 29 de junho - Experience Prudem. 
Os interessados em desenvolver tais caracterís�cas par�-
ciparão de módulos que os prepararão para o mercado, mas 
sempre primando a qualidade de vida.
 A Prudem é uma escola de essência, que por meio de 
técnicas e ferramentas, trabalha o desenvolvimento pessoal e 
profissional do indivíduo, focando na inteligência emocional, 
sem  deixar de levar em consideração inteligência intelectual.

  | O Poder da Mente Posi�va“Qual a chave para o sucesso?” “ ”

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!

 O Sebrae, em parceria com a Acimon, promoveu no 
dia 14 de fevereiro a oficina “Excelência no Atendimento ao 
Cliente”. O evento contou com a presença de 32 par�cipantes 
e teve por obje�vo promover uma reflexão sobre os compor-
tamentos e procedimentos de atendimento necessários para a 
geração de impactos posi�vos nos resultados da empresa.
 A instrutora do Sebrae, Fabiana Schimitz, abordou os 
tópicos: Conceito de atendimento; Perfil e habilidades do pro-
fissional de atendimento; Es�los de comportamento; Como 
exercitar a empa�a e Etapas de um atendimento.

 No dia 28 de fevereiro, foi realizada a oficina “Plane-
jamento Estratégico para MPE’s” com a presença de 16  pes-
soas dentre empresários e empreendedores.
 De acordo com o instrutor do Sebrae, Francismar 
Valadares, o obje�vo foi capacitar o empresário na construção 
do planejamento estratégico da sua empresa. Através do con-
teúdo, o par�cipante foi capaz de refle�r e construir um plano 
com as estratégias, que o permi�rá a�ngir suas metas. Foram 
abordados: Vantagens do planejamento estratégico; Etapas da 
construção do planejamento estratégico e outro tópicos.

Credimepi&

João Paulo Campos
e parte dos

profissionais que
par�ciparam da palestra

Oficinas

Excelência no Atendimento ao Cliente: Planejamento Estratégico para MPE’s:

Palestras
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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

Dê mais visibilidade ao seu Negócio

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

ú
n

ci
e!

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

 Em sua primeira reunião de 2019, o Plano 
Regional de Desenvolvimento - formado por 10 
Associações Comerciais (ACE's) do Médio Piracicaba -, 
discu�u a questão da segurança das barragens e a 
realidade da mineração nos municípios brasileiros.
 Os representantes das ACE’s (Foto 1) se reuni-
ram na sede da Associação Comercial, Industrial, 
Prestação de Serviços de João Monlevade - Acimon, no 
dia 11 de fevereiro.
 De acordo com o presidente da Acimon, Cássio 
Barros Evangelista (Foto 2), a discussão do assunto é im-
portante para o futuro dos municípios e suas populações. 
“Foi muito triste o que aconteceu. E não podemos aceitar 
mais casos como os de Mariana e Brumadinho”, afirmou.
 Para o presidente da Associação Comercial, 
Industrial, de Serviços e Agropecuária de Itabira - Acita , 
Eugênio Müller, que mediou o encontro, é necessário 
mobilizar as ACE’s afim de se pensar em ações que impe-
çam outras situações como essas. “O atual modelo da 
mineração já está ultrapassado e é necessário pensar e 
propor um novo modelo para a realidade do século XXI”, 
disse. Segundo ele, o novo modelo deverá trabalhar em 
cinco dimensões: Humana, Econômica, Social, Ambiental 
e Cultural.
 Ficou definido que o grupo irá apoiar a criação de 
um Fórum Permanente sobre a mineração no Brasil com 
o intuito de estabelecer um novo pacto de sustentabili-
dade no setor.

Nova ferrovia e BR-381
 Outro assunto deba�do durante o encontro foi o 
projeto da Ferrovia que ligará Sete Lagoas à São Mateus, 
no Espírito Santo. Representantes do governo da cidade 
de Santa Maria de Itabira (Foto 3) es�veram presentes à 
reunião e fizeram uma breve apresentação. Par�ciparam 
o Prefeito de Santa Maria de Itabira, Reinaldo das Dores 
Santos, o chefe de gabinete, Eduardo Mar�ns dos Santos 

0904

ACE´s discutem segurança das barragens

na primeira reunião do ano

e o secretário municipal de Cultura, Turismo e Desenvol-
vimento Econômico, Diogo Santos Oliveira.
 De acordo com Diogo Santos o inves�mento será 
100% privado pela empresa árabe Petrocity, porém o 
projeto necessita da adesão do empresariado da região 
para o Porto Seco ser uma realidade.
 O projeto de construção da ferrovia pode gerar 
3.500 empregos em Minas Gerais com um inves�mento 
de R$ 6,5 bilhões. A inicia�va pode beneficiar as cidades 
da região, além de melhorar a qualidade de transporte de 
diversos �pos de produtos, de gêneros alimen�cios à 
produção mineral. Ainda estava na pauta para discussão 
a obra de duplicação da BR 381 e melhorias da via 
(Manutenção). Está agendada uma reunião com o supe-
rintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT, Danilo Rezende, para o dia 08 de 
abril, na reunião mensal na Acisb, em Santa Bárbara. 
Antes, aconteceu no dia 11 de março, na Aciarp, em Rio 
Piracicaba, a reunião mensal das ACE’s.

Construção de nova  ferrovia e BR-381 também estiveram em pauta
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 A Diretoria da Acimon se reuniu na manhã do dia 14 de 
fevereiro, na sede da en�dade para a primeira reunião de 2019. 
Em pauta, os resultados do Destaque Acimon em dezembro do 
ano passado, balanço do primeiro ano da nova Gestão 2018/2020 
e perspec�vas para 2019.
 Dentre os assuntos mais discu�dos estavam o Comitê 
Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social da Acimon - 
Cp10 -, a Câmara da Mulher Empreendedora - Acimon Mulher -, 
Happy Hour Empresarial e construção do novo site ins�tucional.
 De acordo com o presidente Cássio Barros Evangelista, os 
resultados posi�vos devem ser sempre valorizados e trabalhados 
pela Acimon, ao inves�r em novas tecnologias, equipamentos e 
modelos modernos de gestão. "Por exemplo, em breve teremos 
um novo site, que será moderno, funcional e mais dinâmico. Nele, 
o associado poderá fazer consultas, informar-se e conhecer os 
bene�cios que temos para ele e sua empresa", explica Barros.

Acimon realiza primeira reunião
de Diretoria do ano e faz balanço de 2018

lucasemoreira@yahoo.com.br

Xerox - Papelaria
Brinquedos - Plastificação

Encadernação
Material de Pinturas / Escritório

31 3851-6056
Faça seu

certificado digital na

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Presidente
Cássio Barros (c)

diz que valorizar cada
resultado posi�vo

da Acimon
é importante para

a classe empresarial

 No dia 27 de fevereiro foi promovido o primeiro 
Encontro de Execu�vos das Associações Comerciais do 
Médio Piracicaba de 2019 na Acimon. Em pauta discussão 
do Arranjo Produ�vo Local - Turismo e questões 
operacionais. Os encontros acontecem mensalmente.

 A Acimon realizou no dia 12 de março o 

curso "Subs�tuição Tributária". O instrutor Isaías 
Jonas informou aos 22 par�cipantes as novidades 
para 2019, �rando as dúvidas mais frequentes.

Encontro de Executivos Curso Substituição Tributária
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Happy Hour Empresarial 
 A Acimon promoveu no mês de mês de março o primeiro Happy Hour Empresarial de 2019, 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: Sebrae, Protvaço, 2S Suprimentos, Bugalu Eletroinfo, Prudem, 
Vamil Compressor, Fusão Ligas, Prime House, Vale, Minas Trilhos, Cíntia Queiroz Uniformes, Bruno Repolês Imóveis, 
Mac Freios, BR Pneus, Prefeitura JM, Óticas Americanas, Madeireira L&K, SR Equipamentos, Delo Auto Peças, Casa de 
Carnes Werly, R3 Distribuidora, Rancho de Minas, Silva Extintores, Internet Super, Clínica Equilibrium, Pedacinho do 
Céu, Neotec, Metalúrgica Soluções, Poliarte Publicidade, Cronos Engenharia, Hangar Seguros, Hidroelétrica 
Monlevade, TI do Brasil, Suprema Energia, Torus Suprimentos, Lucrécia Ferrasi Consultora de Estilo.

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

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 

0508

Ações realizadas pela Acimon Mulher e parceiros

 No dia 15 de março, a Acimon Mulher, a Acimon e seus 
parceiros Arcelor Mi�al e Sebrae promoveram a palestra 
mo�vacional “Viver e Empreender com bem-estar”, no 
auditório da associação comercial. O evento contou com a 
presença de 54 empresárias e empreendedoras.
 A life e professional coach Flávia Mo�a (foto) abordou 
a questão do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, que 
tem sido muito discu�do na sociedade atualmente.
 Flávia é fundadora do Ins�tuto “Viver o Bem Estar” e 
tem ministrado palestras sobre o tema buscando mostrar de 
forma clara, diver�da e repleta de exemplos como as mulheres 
modernas podem levar uma vida saudável e empreender no 
mundo dos negócios e também outros setores.

 No dia 07 de março, a Acimon Mulher esteve presente 
na Atlimarjom, para realizar a palestra “Empoderamento 
Feminino” para as trabalhadoras da reciclagem. A palestra foi 
ministrada pela médica e Dama de Honra da Acimon Mulher, 
Valéria Jacintho (foto1). Os trabalhadores da Atlimarjom 
também par�ciparam do evento.
 Já no dia 08 de março, a Acimon Mulher retornou à 
Atlimarjom para promover a�vidades junto às trabalhadoras da 
coopera�va de reciclagem, que par�ciparam de uma celebração 
feita pelo Padre Marco José. Elas receberam flores e bombons, 
além de cur�rem boa música e intervenção teatral (foto2).

 A Acimon Mulher também esteve presente à palestra “Peque-
nas mudanças, grandes resultados”, promovida pelo grupo Juntas So-
mos Mais Forte, ocorrida em 26 de fevereiro, no auditório da Acimon. 
 Na oportunidade, cerca de 72 mulheres acompanharam a 
palestra ministrada pelo nutricionista Alan Corrêa.
 De acordo com ele, deve-se haver equilíbrio na alimentação 
para alcançar a saúde e adquirir uma boa esté�ca �sica, que têm sido os 
interesses da maioria das mulheres do grupo. 

Atlimarjom Juntas Somos Mais Fortes

Mês da

MulherMulher

1

2
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Presidente do CP10, David Roosevelt, informou que o próximo
passo do comitê é a implantação das ações propostas

Diretoria, Conselheiras e Damas fizeram breve 
apresentação e afirmaram seu comprome�mento com o 
fortalecimento da Mulher Empreendedora na sociedade

O auditório da Acimon lotou  de
empreendedoras interessadas
em ouvir a palestra da
Yeda Fernal (ao lado)

Presidente Ercy Eduarda 
convidou as presentes a 

aderirem à Acimon Mulher

07

 A Acimon Mulher promoveu no dia 21 de fevereiro um Café Empresarial com a  pre-
  sença da presidente da Federaminas Mulher, Yêda Fernal.  O  evento   ocorreu  no   auditó-
  rio  da  Acimon  e  contou  com a presença  de 77 empreendedoras e empresárias  de  João
      Monlevade e região. Na oportunidade, Yêda Fernal ministrou  a  palestra “Quem  é  esta 
       Mulher do século XXI”, abordando diversos aspectos  da atuação da mulher na  socieda-
           de ao longo das décadas passadas.
  Em sua fala,  Yêda Fernal fez questão de mostrar a evolução da mulher para 
                     contrapor o seu papel mul�facetário na atualidade e suas expecta�vas em rela-
                                   ção ao trabalho, família e cultura. "Hoje podemos ser quem desejarmos 
                                         ser. O importante é fazermos o que gostamos", aconselhou. Ela tam-
                                                bém fez as empresárias refle�rem sobre a sua responsabilidade 
                                            no desempenho da economia e na evolução do marke�ng direcio-
                         nado para o público feminino.
   Para Yêda,  o  importante mesmo é a Mulher buscar o seu espaço e 
                        nunca deixar de se inspirar. Sem receio de ir além dos seus limites. Encontrar a 
                     sua força interior, seja como mulher, mãe, filha, esposa ou empreendedora.

 Projetos
  A presidente  da  Acimon Mulher, a empresária  Ercy Eduarda,  apresentou 
       sua diretoria, Conselheiras  e  Damas de Honra e convidou as presentes ao  Café Empre-
   sarial a se filiarem à câmara da mulher. De acordo com ela,  diversas ações serão desenvol-

Acimon Mulher recebe presidente da
Federaminas Mulher em Café Empresarial

Câmara da Mulher
Empreendedora 
de João MonlevadeMulherACIMON

vidas neste ano, buscando fortalecer o movimento e angariar novas adesões de empresárias. 
“Precisamos que estas mulheres empoderadas e empreendedoras se unam a nós, para que 
consigamos trabalhar em projetos que beneficiem a nossa classe”, explica.
 Interessadas em tornar-se membro da Acimon Mulher podem solicitar ficha de inscri-
ção no e-mail comunicacao@acimon.com.br.

 Os membros do Comitê de Desenvolvimento 
Econômico e Social da Acimon – CP10, aprovaram por 
unanimidade os planos de ação das câmaras técnicas que 
apontam para o futuro que se espera para o município.
 Os planos de ação foram apresentados durante a 
plenária ocorrida no dia 24 de janeiro, no auditório da  
Associação Comercial, Industrial e Prestação de Serviços de 
João Monlevade – Acimon.
 O presidente do CP10, David Roosevelt, solicitou que 
cada coordenador das câmaras técnicas fizesse explanação do 
seu plano de ação. Em seguida, foi feita uma breve discussão 
com tempo para �rar dúvidas e início de votação. “A ideia não 
é se discu�r a prá�ca dos planos, é apenas apresentar, mostrar 
realmente o que pensamos e em outro momento começar-
mos a discu�r detalhes das ações propostas nesta noite”, 
orientou ele.
 Dentre os destaques nos planos de ação por câmara 
temá�ca estão: 1- Posicionamento e Fortalecimento (Criação 
de logomarca, redes sociais e afins, veiculação em site, ações 
de comunicação e produção de vídeo ins�tucional); 2- 
Programa Permanente de Qualificação (Criar ques�onário de 
pesquisa de capacitação com empresários, iden�ficar 
parceiros para oferecer soluções/capacitações, criação de 
evento de grande porte alinhado às outras câmaras técnicas e 
criar uma agenda anual de capacitações); 3- Bem-Estar Arte e 
Cultura (Criar agenda integrada e memória cultural, criar um 
fes�val de inovação e criar um fes�val de produto artesanal e 
gastronômico); 4- Sustentabilidade Ambiental (Melhoria do 
sistema de tratamento de esgoto, criar selo de sustentabilida-
de, criar plano hidrológico, incen�var a arborização e criar 
impacto visual e térmico no município e promover melhor 
gestão do resíduo sólido urbano); 5- Novos Mercados 
(Promover desenvolvimento do distrito industrial, fortalecer 
mercado interno, incen�var o cidadão a comprar no município 
por meio do projeto Sou + João Monlevade e ampliar a 
incubadora de empresas ao incen�var o surgimento de novos 
empreendedores) 6- Programa de Governança Local (Criar 
observatório social, implantar projeto escola cidadã e criar 
conexão entre CP10 e poder execu�vo municipal) e 7- 
Programa de Inovação (Conhecer ecossistemas de inovação e 
buscar novos parceiros, realizar grande evento de inovação e 
criar agenda integrada de eventos).

Plenária do CP10 aprova planos
de ação das câmaras técnicas

 Para o presidente da Acimon, Cássio 
Barros Evangelista, a plenária foi importante, pois o 
comitê iniciou efe�vamente os seus trabalhos em 
prol do município e agora cria uma corrente de 
união entre empreendedores e comunidade em 
geral. “Estão de parabéns todos os envolvidos 
neste imenso projeto não somente pela atuação, 
mas principalmente pelo engajamento e força de 
vontade. E é desta mo�vação que precisamos para 
melhorarmos cada vez mais a nossa realidade”, 
disse ele. Já o consultor Rogério Moreira, contra-
tado pela Acimon para implantação do CP10, lem-
brou que esta mo�vação está ressaltada pelo 
brilho nos olhos de cada voluntário. “Pessoas que-
rendo fazer acontecer, doando parte de seu tempo 
ao contribuir para bons resultados”, ressaltou.
 O CP10 é o resultado da inicia�va da 
Acimon e o apoio das ins�tuições representa�vas 
do município e que visa discu�r, planejar e viabili-
zar ações que possam melhorar a qualidade de vida 
de seus habitantes. São membros: 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 Engenheiros, Crea-MG Inspetoria 
João Monlevade, Acimon, Sebrae, Imprensa, 
Amepi, Rotary, Associação Médica e ArcelorMi�al.
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