
 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL SOLICITOU MAIS 
RONDAS NOTURNAS AOS COMANDANTES DA PM. 

  
O Coronel Jardel Trajano Gomes, 
comandante da 18ª Região da Polícia 
Militar, e o Tenente Coronel Afrânio Tadeu 
Garcia, visitaram o presidente da Acia, 
Giovani Granato, e o diretor Waldir Miguel, e 
disseram de suas primeiras iniciativas para 
melhoria da segurança em nossa cidade, 
eles que assumiram os cargos há dois 
meses, e se colocaram à disposição da 
entidade para sugestões dos empresários, 
de forma geral. 
Giovani e Waldir também reafirmaram a 

importância da parceria da Polícia Militar com a Acia, e solicitam aumento nas rondas das viaturas 
no período noturno, já que cresceu o número de arrombamentos de lojas nos bairros, e região 
central de Poços, e eles garantiram que já tomaram as providências cabíveis, e que diversas 
prisões dos envolvidos tem ocorrido, quase que diariamente. 

 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL REALIZA CAMPANHA DE INCENTIVO AO  

CONSUMIDOR PARA COMPRAR NAS LOJAS FÍSICAS DE POÇOS DE CALDAS. 
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Parceria entre ACIA e 
Unimed Poços leva mais 

saúde para os 
associados. 

  
Convênio existente desde 2015 foi 

remodelado, com lançamento de novo plano 

de saúde, visando garantir aos mil 

associados da ACIA, seus familiares e 

colaboradores atendimento médico e 

hospitalar a preços acessíveis. 

  

 

Durante Café realizado em março, na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços 

de Caldas, foi divulgada a nova parceria com a Unimed Poços, que remodelou o convênio existente 

entre as duas instituições, desde 2015, visando garantir aos mil associados da ACIA, seus 

familiares e colaboradores, nova opção de atendimento médico e hospitalar de qualidade a preços 

acessíveis. O evento foi conduzido pelos presidentes da ACIA, Giovani Granato, e da Unimed 

Poços, Odilon Trefíglio Neto, e teve a presença da diretoria da Associação, além do time Comercial 

da Cooperativa. Foi apresentado o novo plano – Pleno - e esclarecidas as dúvidas dos presentes. 

Aproveitando a oportunidade, a enfermeira Elaine Galafassi, do Serviço Ocupacional Unimed 

(SOU), falou sobre o e-Social. 

O Pleno é um plano inovador, focado no futuro em termos de saúde e cuidado, um plano para quem 

pensa em saúde de forma integral. O beneficiário do Pleno é atendido por um médico de referência, 

com o apoio de uma equipe multidisciplinar, como aqueles médicos da família, garantindo um 

atendimento eficiente, evitando custos desnecessários e possibilitando aos colaboradores das 

empresas viver e produzir com melhor qualidade de vida”. 

Para o presidente da ACIA, a remodelação da parceria com a Unimed Poços veio em boa hora. 

“Ela é muito importante para nós, pois une dois nomes fortes – Associação e Unimed – para agregar 

valor aos nossos associados”, disse Giovani. Esperamos uma grande adesão”. 

“Estamos muito felizes com a renovação da nossa parceria e pela oportunidade de oferecer àqueles 

que movimentam a economia da nossa cidade um produto de qualidade a preço acessível”, 

ressaltou Odilon. “Acredito que esta aproximação entre a nossa Cooperativa, o Comércio, Indústria 

e Agropecuária é muito importante. Depois de termos passado por momentos tão difíceis com a 

pandemia, a hora é de unir forças” concluiu ele. 
  

 
 



VISITA AOS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL 

 
O presidente da Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária, Giovani 
Granato, o vice-presidente, Vanir 
Siqueira, o diretor Hamilton Loiola Jr. e 
o conselheiro Carlos Roberto Negrão, 
fizeram uma visita aos vereadores 
durante a Sessão Ordinária em março, 
e foram saudados no plenário pelo 
presidente da Casa, Marcelo Heitor, 
que mencionou o fato da maior 
entidade representativa da cidade 
sempre acompanhar o trabalho do 
Legislativo, “ o que para nós é muito 

importante, pois se trata da representação do maior PIB da cidade, geradores de empregos, e que 
sempre nos ajudam com suas ideias e sugestões, que para nós tem muita valia”, disse Marcelo. Já 
o presidente da Acia explicou que foi apenas uma visita, “mas para nós é importantíssimo 
recebermos este reconhecimento por parte dos vereadores, até porque também sabemos o quão 
é necessário o trabalho deles como representantes do povo”, disse Giovani Granato, que na foto 
aparece no plenário da Câmara com Vanir, Júnior Loiola e Carlinhos. 
 

DIRETORES DA ACIA FIZERAM CONVITE FORMAL AO 

GOVERNADOR ROMEU ZEMA 

Leonardo Miguel Severini e André Roberto Carneiro estiveram com o Governador do Estado em 
Varginha, oportunidade em que Leonardo se apresentou como presidente da Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuidores-Abad, entregando inclusive um material de apresentação daquela 
entidade, enquanto André entregou em mãos de Romeu Zema um convite formalizado da 
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária Poços de Caldas, e do Sindicato dos Hotéis, Bares 
e Restaurantes, para uma visita da maior autoridade de Minas Gerais em suas sedes, o que teve 
excelente receptividade por parte do Governador, que deverá agendar para breve esta visita. 

 

 
 



ACIA E PM DISTRIBUÍRAM FLORES NO 
“DIA INTERNACIONAL DA MULHER”. 

 
A ação conjunta entre a Associação Comercial e a Polícia Militar, na Rua Assis Figueiredo, resultou 
em centenas de rosas entregues às mulheres que transitavam na região central, no dia 8 de março. 
O presidente da Acia, Giovani Granato, estava acompanhado do vice-presidente, Vanir Siqueira, e 
do diretor Hamilton Loiola Jr., e do conselheiro Carlos Roberto Negrão, que ajudaram na entrega 
das flores. Para Giovani, esta iniciativa surgiu como maneira que PM e Acia encontraram para que, 
“com este simples gesto, possamos enaltecer a importância da mulher no contexto social, e uma 
fiel consumidora em nossas lojas”, disse Giovani. Diversas lojas associadas da entidade também 
entregaram as flores para suas clientes, na referida data. 
Nas fotos, a banda da PM tocava lindas canções para as mulheres que ali passavam, enquanto 
policiais e funcionárias da Acia distribuíam rosas.   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Caros associados, 

  
Com o objetivo de fortalecer o comércio local e estimular os turistas a terem uma 
melhor experiência em Poços de Caldas, estamos com um projeto de criar 
sugestões de roteiros de compras temáticos. 
Pedimos então que quem se interessar em participar do projeto entre em contato 
conosco, para que possamos inseri-los num destes roteiros a serem planejados. 
  
Interessados entrar em contato pelo telefone 3697-4400 falar com Alexssandra. 

 



VICE-GOVERNADOR VISITOU POÇOS E ESTEVE POR 
DUAS OCASIÕES COM EMPRESÁRIOS NA ACIA 

  
Paulo Brant foi recebido pelos diretores e conselheiros da Associação Comercial, Industrial e 
Agropecuária, na sexta-feira, e logo que iniciou sua fala destacou a importância de Poços de Caldas 
como orgulho turístico do Estaco, porém o fato da proximidade com São Paulo faz com que a 
economia do Município acompanhe a tendência paulista, “mas para que isso ocorra, nós 
precisamos ouvir os empresários e darmos mais atenção as reivindicações dos senhores e 
senhoras”. Ele evitou falar de política, mas foi inevitável, até pela presença de diversos prefeitos da 
região, e disse que estará junto com o Governador Romeu Zema nas eleições deste ano, e que 
pretende retornar outras vezes a Poços para novos contatos com os diferentes setores produtivos 
da cidade. Disse que a pandemia causou um impacto terrível até o final de 2021, mas que o governo 
mineiro conseguiu passar pelo pior momento, e agora já reverteu a situação e as contas estão 
equilibradas, com tendência de melhora ainda para 2022. O Diretor Jurídico da Acia, Leonardo 
Severini, que naquele dia representou o presidente Giovani Granato, agradeceu a visita do vice-
governador, ressaltando que tem acompanhado o importante trabalho de recuperação econômica 
do Estado, e como presidente da ABAD- Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, 
entregou documentos com reivindicações do setor. O prefeito Sérgio Azevedo, e o presidente da 
Câmara Municipal, Marcelo Heitor da Silva, também elogiaram a atitude do vice-governador em vir 
a Poços ouvir as demandas dos empresários. 
  
Nas fotos, a mesa de autoridade, e o público presente. 

 
 

 
 



SÁBADO, PAULO BRANT OUVIU OS 
AGROPECUARISTAS 

  
No dia 4, o presidente da Acia, Giovani Granato, recepcionou o vice-governador, e agradeceu a 
preferência do mesmo estar na entidade ouvindo as demandas dos associados, e entre outras 
reivindicações solicitou uma atitude do Governo do Estado quanto ao comércio que trabalha com 
produtos irregulares, e  que vem crescendo na cidade, se tornando concorrência desleal com os 
comerciantes locais, o que teve a concordância de Paulo Brant, que garantiu ser obrigação do 
governo atuar de forma igualitária, e levará a questão pessoalmente ao governador Romeu Zema. 
Já o presidente do Sindicato Rural, Marco Sanches, e o presidente da Cooperativa Regional dos 
Cafeicultores, João Sena, e os demais agricultores presentes, apresentaram ao vice-governador o 
Café Vulcânico, produzido em nossa região, elogiaram a criação da Patrulha Rural da Polícia Militar, 
que tem evitado ação de bandidos contra os produtores rurais, e demonstraram preocupação 
quanto a possível falta de fertilizantes no país, devido à guerra na Ucrânia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



NO 1° CAFÉ EMPRESARIAL DA ACIA EM 2.022 
 
Paulo Henrique de Souza, chefe da Agência 
Fazendária (Receita Estadual) de Poços de 
Caldas, tirou dúvidas dos diretores e 
associados da Associação Comercial, sobre 
questões tributárias do Estado. 
 

 

Ivan Figueiredo, analista técnico do balcão 

Sebrae ouviu solicitações para cursos de 

qualificação aos empresários, entre outras 

demandas, e estará em breve divulgando aos 

associados da Acia o planejamento para 

2.022. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



NA CÂMARA, GIOVANI GRANATO DISSE QUE A ZONA 
AZUL PRECISA SE ADEQUAR 

  
 

Na Audiência Pública sobre o Estacionamento 
Rotativo-Zona Azul, realizado na Câmara Municipal, o 
presidente da Acia disse que o assunto é estratégico 
para a cidade, “mas precisa se adequar em toda a 
operacionalização eletrônica, de maneira que o fiscal 
ao chegar em um carro sem o cartão, puxar neste 
sistema integrado que lhe mostraria se o usuário 
possui crédito no aplicativo, pois assim o próprio fiscal 
colocaria o cartão de uma hora, que seja, ao invés de 
colocar a notificação e até multa. Os comerciantes 
colocam o crédito no celular, colocam duas horas, por 
exemplo, mas se estendeu nos assuntos internos da 
empresa, ou dentro de bancos, passa o tempo e ele 
não vê que acabou, e mesmo com crédito no aplicativo 
tem este aborrecimento”, disse ele, dando outro 
exemplo que acontece muito com os usuários, que é o 
fato de se colocar uma hora em uma determinada 
vaga, mas fica menos que este tempo e segue para 

outra rua, mas como o tempo  não foi utilizado por completo ele estaciona em outra vaga, mas o 
fiscal não tem acesso a informação de que ele ainda está dentro do tempo pago e acaba colocando 
a notificação.”  Ou seja, é prejudicado pela falta de um equipamento informatizado”, e aproveitando 
a presença das autoridades, disse que é preciso bom senso por parte dos guardas municipais em 
apurar os fatos antes das multas, e também por quem analisa os recursos na Jari para dar direito 
de defesa aos motoristas. Ele concluiu dizendo que a Associação Comercial é a favor da Zona Azul, 
e que a entidade solicita participação nas futuras discussões da mesma, “porque afeta diretamente 
os empresários e usuários do sistema”. 
  
As mesmas ponderações de Giovani Granato foram defendidas pelos vereadores, representantes 
da OAB e da comunidade, e o representante da empresa ExParking garantiu que dará um retorno 
ao Legislativo, assim que sua diretoria executiva analisar as solicitações. Aumento nos bolsões de 
motos e para idosos, redução de vagas dos táxis e elevado número de multas aplicadas no trânsito, 
também foram temas debatidos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas fotos, Giovani Granato na mesa que coordenou os trabalhos, e falando aos presentes na 
Tribuna da Câmara Municipal. 
 


