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CARLOS COBRA TOMA POSSE COMO PRESIDENTE
DA ACIA
A solenidade no hotel Golden com a presença de autoridades e empresários, que acompanharam a oficialização dos novos diretores e conselheiros da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária Poços de Caldas,
para a gestão 2018/2019. Em seu discurso o ex-presidente Márcio Roberto
de Oliveira, disse que recebeu a entidade sólida e renomada, e que foram
quatro anos de muita dedicação e empenho, agradeceu a Deus, seus familiares, diretores, associados e colaboradores da associação, e disse sair
com a certeza de ter feito o melhor. “Desejo ao amigo Carlos Cobra, a
seus diretores e conselheiros, que tenham as mesmas alegrias e satisfação
que tivemos à frente da nossa querida Acia”, completou Márcio R. Oliveira.
Já Carlos Cobra disse que se sentia honrado de assumir o cargo, e que
está ciente da grande responsabilidade de dar sequência ao excelente trabalho realizado pelos ex-presidentes que fizeram a Acia uma das mais
importantes entidades de classe da cidade, e destacou alguns de seus projetos: promover o empreendedorismo, criando empregos e gerando rendas; apoiar mulheres empreendedoras; fortalecer os convênios; incrementar os cursos e palestras; promover o intercâmbio de entidades;
apoiar projetos da área de segurança empresarial de nossos estabelecimentos, incluindo câmeras de segurança; lutar por injustiças tributárias
e burocracias que atrapalham o crescimento das empresas; infraestrutura para as empresas e trabalhar alinhado com Executivo, Legislativo e Judiciário. “Para colocarmos estas metas em prática, conto com a participação efetiva de meus diretores e conselheiros, mas principalmente a participação de nossos empresários associados”, concluiu o novo presidente da Acia.

PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL DA UNIMED EXCLUSIVO AOS ASSOCIADOS DA ACIA
Nas fotos, o momento da solenidade de posse do presidente, diretores e conselheiros da Acia, e homenagens para
as mulheres porque no mesmo dia se comemorou o "Dia Internacional da Mulher"

PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL DA UNIMED ESCLUSIVO
AOS ASSOCIADOS DA ACIA
O presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária P. Caldas,
Carlos H. D. Cobra, e o conselheiro da entidade,Luiz Henrique Cobra, visitaram a sede da Unimed e foram recebidos pelo então presidente Dr. Benjamim
Posso, o então futuro e agora presidente Dr. Odilon Trefíglio Neto, e os diretores José Ant° Corigliano e Tânia Magalhães. Em pauta, a renovação de contrato do convênio entre a Acia e a operadora de saúde,
Durante o encontro, foram analisados vários itens do novo contrato, e a associação defendeu a tese de que a melhor oferta de plano empresarial da Unimed continue sendo via Acia, tanto como cobertura quanto preço, sem triagem e carência, no que teve boa aceitação por parte dos diretores da cooperativa, que reforçaram, entretanto, a necessidade da inclusão de maioria absoluta dos proprietários e colaboradores de cada empresa.
O associado Acia que desejar uma visita dos representantes da associação e
da Unimed para esclarecimentos sobre as condições exigidas para a inclusão
de empresas no referido convênio, ligue 3697 - 4400.

PRESIDENTE DA ACIA SOLICITA AMPLIAÇÃO DA PARCERIA COM O SEBRAE PARA MELHOR ATENDER O EMPRESARIADO LOCAL.
Carlos Cobra se reuniu com o gerente regional do Sebrae, Rodrigo Ribeiro Pereira, e com o analista técnico da instituição
na microrregião de Poços, Ivan Figueiredo, e ficou surpreso com
diversas ações que o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de MG tem a disposição para o empresariado.
Conhecido pela excelência em seus cursos e treinamentos de capacitação, o Sebrae também oferece presta consultorias gratuitas nas áreas de fluxo de caixa, RH e finanças, além de orientações administrativas para evitar o fechamento das que apresentam descontrole financeiro; A instituição também capacita os encarregados de setores de cada empresa,
inclusive com palestras motivacionais. O presidente da Acia disse que gostaria de apoiar ações de desburocratização no Poder Público para abertura de novas empresas em Poços, e a liberação de alvarás. Segundo
o gerente regional do Sebrae, existem cidades que conseguiram esta desburocratização e que conseguem
aprovar a abertura de novas empresas em apenas até cinco dias, enquanto em Poços o médio atual é de 60
dias. "Em reunião com o vice-prefeito, Flávio Faria, o mesmo nos garantiu que ainda no primeiro semestre
deste ano irá lançar o projeto "Poços Fácil", que evitará as idas e vindas do empresário aos diversos setores
da Prefeitura para conseguir a liberação de abertura de seu negócio, pois todas elas estarão interligadas
em apenas um local", afirmou Carlos Cobra que pretende, juntamente com o próprio Sebrae, e a Administração Municipal, formar uma ampla parceria que vise exatamente facilitar a abertura de novas empresas na cidade.
Em breve a Associação Comercial irá convidar os associados para uma reunião com os responsáveis pelo
Sebrae, com a ideia de formação de grupos de trabalhos, incluindo de mulheres, para capacitação de seus
associados, dentro da entidade.
Na foto, Carlos Cobra com o gerente regional e o analista técnico do Sebrae, e a secretária da Acia, Alexssandra Mara de Oliveira, no primeiro de muitos encontros que possam interessar diretamente o empresariado
local.

Nunca é tarde para mudar.
Se você tem mais de 35 anos,
venha para a PUC Minas Poços de Caldas
com 50% de bolsa.
Uma das universidades mais
respeitadas pelos empregadores,
tem tudo o que você precisa para
se preparar para o futuro que sempre sonhou.

PREFEITO DEBATEU ASSUNTOS IMPORTANTES
COM EMPRESÁRIOS DA ACIA
Sérgio Azevedo participou do primeiro "Café Empresarial" de 2018 e também da nova diretoria da Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária, e durante duas horas e meia ouviu as demandas dos associados, como:

AMBULANTES: O prefeito garantiu que o Município não irá
perder o controle do comércio irregular pelas ruas e praças,
e que intensificará a fiscalização "pois são pessoas de fora
que aqui aparecem para vender produtos ilegais, sem fiscalização, higiene e procedência, e temos que conscientizar a população sobre os riscos de se consumir ou adquirir estas mercadorias, sem contar que concorrem com o
nosso comércio formal", disse ele;
- PEDINTES: Sérgio Azevedo afirmou que a Secretaria de Promoção Social tem retirado muitos pedintes das
ruas, levando para serem alimentados, passarem por médicos e nutricionistas, entre outros bens, porém eles
retornam para as ruas porque ainda "infelizmente muita gente contribui com as melhores das intenções com
eles, mas na verdade cria um vício negativo até porque muitos pedem para comprar drogas, e precisamos
intensificar a campanha "Não dê esmolas", para a população e turistas", disse ele;
- FEARPO - A Prefeitura e o Ministério Público estão ampliando a fiscalização contra a comercialização de
produtos industrializados na feira;
- PLANO DIRETOR - A Secretaria de Planejamento está terminando a revisão em todo projeto, e segundo o
prefeito foi feito um trabalho profundo visando o crescimento da cidade, sem afetar os mananciais de água e
o Meio Ambiente;
- IPTU - O Chefe do Executivo explicou longamente sobre a defasagem que existe hoje na cobrança do Imposto
Predial, Territorial e Urbano, e que precisa de atualização para que quem reside ou que tem comércio no centro
pague o proporcional ao valor justo da área, o que não acontece hoje porque quem resida nos bairros distantes
do centro paga quase o mesmo valor "o que não é justo e precisamos que as entidades não ajudem nesta
urgente necessidade de revisão do IPTU", solicitou o prefeito;
- CÂMERAS DE SEGURANÇA E GUARDA MUNICIPAL - Sérgio Azevedo disse que irá retomar o projeto de
Câmeras de Segurança nos pontos estratégicos da cidade, através de parceria com a Polícia Militar, e afirmou
que está sendo elaborada uma Lei que possa dar mais condições e autonomia para os profissionais da Guarda
Municipal atuarem, sempre com a PM, na melhoria da segurança da cidade.
- PROJETO POÇOS FÁCIL - Segundo o prefeito, este projeto será implantado ainda neste ano, e facilitará a
abertura de empresas na cidade, e consequentemente também irá desburocratizar a emissão de alvarás.
- INCENTIVOS AO PRODUTOR RURAL - Respondendo ao vice-presidente, Marco Lobo Sanches, sobre as dificuldades enfrentadas pelos nossos agricultores, o prefeito disse que está cuidando com carinho das estradas
vicinais. Solicitou a PM uma ronda eficaz em todas as fazendas, e que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem trabalhado no sentido de treinar e qualificar o homem do campo.
Ao encerrar a reunião o presidente da Acia, Carlos Henrique Cobra, comentou os ítens mencionados pelo prefeito, e disse que a Associação
Comercial sempre foi parceira da Prefeitura nos projetos que interessam
a comunidade, em geral, mas que espera do Poder Público os privilégios
e incentivos aos empresários locais, "pois são os que participam ativamente e socialmente das ações que beneficiam as diferentes áreas da
cidade, geram mais empregos em comparação com as que vem de fora,
e que não recebem os mesmos incentivos por parte do Município", disse
ele, acrescentando que a ACIA está programando palestras motivacionais aos empresários, para que possam melhor administrar seus negócios, e consequentemente ampliando seus negócios e contratando
maior número de colaboradores.

Nas fotos, o momento do "Café Empresarial da Acia"

JUIZ DE DIREITO E PROMOTOR
PARTICIPARAM DO "CAFÉ EMPRESARIAL DA ACIA" E DISSERAM QUE A RECUPERAÇÃO DOS
PRESOS DEPENDE DA SOCIEDADE.
O MM. Juiz da 1ª Vara Criminal, Dr. Robson
Luiz Rosa Lima, e o Promotor Dr. Glaucir Antunes Modesto, explicaram em detalhes aos diretores, conselheiros e associados da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, a importância da implantação em Poços de Caldas do projeto
APAC-Associação de Proteção e Assistência ao
Condenado, e apresentaram índices animadores
de recuperação dos presos nas cidades que foram
pioneiras nesta ação. Trata-se de um sistema que
tem como objetivo de reintegrar o detento na sociedade, oferecendo oportunidade de estudo, trabalho e assistência pessoal e aos familiares. Eles
relacionaram diversos testemunhos de recuperandos que eram bandidos ameaçadores à sociedade, se colocaram na condição de voluntários na
Apac depois de verem suas vidas transformadas
pelo método que permite uma convivência pacífica e de autoestima com trabalhos feitos por eles
e que ajudaram diversas pessoas carentes da comunidade.
Os lemas da Apac. são: Promover a Justiça, Socorrer a Vítima e Proteger a Sociedade, e o processo de recuperação passa também pelos familiares dos presos, que são preparados para o retorno ao lar dos seus, de maneira que possam
ajudá-lo e não discriminá-lo. Os que são dependentes de drogas recebem amplo atendimento
médico e psicológico, e muitos aprendem profissões dentro da entidade, de maneira que quando
são libertos já estão sendo esperados por diversos
empresários que receberam seus currículos. "
Existe ainda um trabalho espiritual muito forte,
que aproxima o preso de Deus, e o faz sentir
amado de tal maneira que ele próprio passa a
querer ajudar na recuperação dos colegas presos", disse o Juiz, acrescentando que para a implantação do projeto será necessário um terreno
para que possa ser construído o galpão para que
os detentos possam trabalhar, mas que a Prefeitura já está procurando o melhor local para a doação.
A reação dos presentes, entusiasmados com o
projeto, fez com que o Juiz e o Promotor se colo-

cam à disposição para futuros contatos com demais empresários, que para eles serão fundamentais na recuperação dos presos oferecendo oportunidades de trabalho depois que passarem pela
Apac e ganharem a liberdade através da Vara
Criminal, e o que é mais importante: não serem
mais discriminados pela sociedade.
O presidente da Acia, Carlos H. Cobra, foi um dos
que se emocionaram com as explicações do Magistrado e do Promotor. " Fiquei admirado com a
confiança dos doutores Robson e Glaucir, pois
acreditam que encontraram neste projeto uma
forma de reduzirem a criminalidade em Poços e
região, seguindo os animadores resultados apresentados onde a Apac foi implantada. No que depender dos nossos diretores e conselheiros, faremos o que pudermos para ajudar na implantação
do sistema, inclusive na conscientização do empresário em participar diretamente oferecendo
empregos aos profissionais que deixarem o projeto. Para tanto, estaremos agendando novos encontros com o Juiz e o Promotor para que possamos levar esta mensagem aos nossos associados",
finalizou Cobra.

Nas fotos, os doutores Robson e
Glaucir explicam aos empresários a
importância da implantação da
APAC para melhorar a questão da
Segurança no Município.

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO
ICMS DE MG P/ SP; CAFÉ DE MONTANHA E INCENTIVO ÁS MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS: ASSUNTOS ABORDADOS PELO SENADOR ANASTASIA NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL.

entender dele deveria ser recolhido diretamente
para o Governo Federal com uma única alíquota e
repassados aos estados. Mas havia o interesse de
cada estado legislar e administrar este tributo o que
não concordam os governadores. Ele se posicionou contra o diferencial de alíquota.
Falando em nome dos agricultores, o vice-presidente da Acia, Marco Lobo Sanches, disse ao senador que o município de Poços é pequeno, porém o
café da montanha aqui produzido é reconhecido
como um dos melhores do mundo, mas que os proprietários das fazendas precisam de incentivos, e
que em Minas Gerais tem metade da produção nacional do café, com quatro milhões de pessoas beneficiadas, e que uma das grandes dificuldades dos
produtores é manter o trabalhar rural, que tem migrado em grande número para os centros urbanos.
Antônio Anastásia reconheceu a importância do
café para o Estado, e que os agricultores merecem
sim um reconhecimento do governo. "É preciso
olhar com carinho esta questão, incluindo o Senar
com maior efetividade para atender o homem do
campo, visando melhorar a produção e importação
dos produtos, principalmente o café, buscando novas alternativas tecnológicas para o setor", disse
ele.

O

ex-governador Antônio Augusto Anastásia esteve na sede da Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária Poços de Caldas, e ouviu do presidente da entidade, Carlos Cobra, a preocupação de
que várias empresas brasileiras estão se mudando
para outros países, devido a crise econômica e a
falta de incentivos aos novos empresários para que
possam acreditar nos investimentos por aqui. O Senador admitiu que o Brasil vive momento difícil,
mas que é forte e que pode tudo ser modificado a
partir deste ano com as eleições de outubro. "
O povo tem que saber que a força do voto é a alternativa para provocar as mudanças desejadas. Para
isso, deve pesquisar seus candidatos com responsabilidade", disse ele, acrescentando que o Congresso Nacional está acompanhando de perto esta
questão da crise nacional, e que para a recuperação da economia é preciso investir nas empresas
de todos os segmentos.
O vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas, e
diretor regional do Cons. Reg. de Contabilidade,
Otorino Neri, questionou o senador sobre o diferencial de alíquota do ICMS que os contribuintes mineiros são obrigados a recolher para o Estado,
quando da aquisição de mercadorias e bens para
as Micro e Pequenas Empresas. Anastásia respondeu que este é um caso polêmico do ICMS, que no

O Fórum Poços de Caldas estará em breve formalizando novas propostas aos políticos mineiros, e o
senador Anastásia se comprometeu a receber e
analisar cada uma delas em uma futura reunião
com os representantes das entidades, mas a Acia
já adiantou que algumas prioridades como: melhorias na rodovia do contorno, ampliação do aeroporto, construção de um centro de Convenções, reforma tributária com redução de impostos aos empresários, incentivo às micro e pequenas empresas, além de temas essenciais, como saúde, educação e turismo, estarão entre as reivindicações.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO FOI TEMA DO CAFÉ EMPRESARIAL.

A assessora de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São João da Boa Vista, Amélia Queiroz,
que também é Diretora Executiva da Agência de Desenvolvimento Econômico do Leste Paulista e Sul de
Minas, apresentou um case de planejamento econômico,
urbano e social, que envolve temas importantes para os
municípios, como: Plano Diretor, Aeroporto, Transporte, Meio Ambiente e Segurança, que impactam diretamente na comunidade.

Participaram da reunião, além dos diretores e associados da Acia, IAB, Poços Conventions Visitors
Bureau e As. Poços Sustentável, vereadores Álvaro
Cagnani e Ricardo Fonseca, e os secretários de Planejamento, Tiago Cavelagna, e de Turismo, Ricardo
Fonseca.

Os tópicos mais importantes discutidos, foram:
1- Que seja constituída uma força suprapartidária que possa mobilizar a sociedade representada como
protagonista dos desejos e objetivos para a cidade que se deseja para os próximos 32 anos;
2- Que seja promovido um amplo processo de diagnóstico e aculturamento da população para a promoção
do plano de atuação e visão de futuro para a cidade;
3- Que seja promovido pela própria sociedade um plano estratégico a ser acompanhado e cumprido pelo
poder público.

” O encontro faz parte de uma agenda de implementação que deverá reunir, nos próximos dias,
as principais lideranças de Poços de Caldas para definição de um plano de ações.”

ACIA E PROCON ALERTAM
PARA GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA
Devido o crescente número de reclamações de golpes
da lista telefônica. A associação Comercial, industrial
e agropecuária Poços de Caldas, e o Procon Municipal, alertam:
Determine aos gerentes e responsáveis pelo atendimento telefônico de sua empresa, a não passarem nenhuma informação ou autorização de recebimento de propostas, incluindo também nos sites das chamadas “entidades fantasmas”. Muito menos autorize compras indesejadas ou desnecessárias. Assim, antes
de adquirir qualquer produto ou serviço fora do estabelecimento físico, verifique se a empresa possui
reclamações registradas nos órgãos de defesa do consumidor, bem como a autenticidade da empresa que
está contratando.

ALERTA DA ACIA AOS COMERCIANTES E EMPRESÁRIOS, EM
GERAL.
O Procon-Proteção e Defesa do Consumidor do Município, está nas ruas
autuando. Previna-se para a visita dos fiscais, observando:
- Atendimento Prioritário para pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças no colo, obesos, pessoas com Transtorno de Espectro Autista e idosos, principalmente com idade igual ou superior a 80
anos;
- Na falta de troco, o fornecedor deve arredondar para baixo o valor da compra. A entrega de balas em
substituição ao dinheiro pode ser considerada venda casada e o arredondamento para cima, enriquecimento ilícito;
- O preço dos produtos deve estar exposto de forma clara e visível. Assim como a quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e possíveis riscos que apresentem. Além dos comerciantes, lojas que vendem veículos também são obrigadas a cumprirem esta Lei do Código de Defesa do Consumidor, art; 6°, inciso III;
- A Lei Municipal 7355/00 determina que proprietários de restaurantes, hotéis e similares devem convidar, através de cartaz informativo obrigatório, e permitir o ingresso de seus consumidores na cozinha e
locais onde os alimentos são preparados e/ou armazenados, sob pena de autuação e multa.
- Fornecedores deverão higienizar equipamentos e utensílios utilizados pelo consumidor, como carrinhos
de supermercados por exemplo. Além de higienização, o fornecedor deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação;
- Os preços dos produtos expostos em área de livre acesso ao consumidor devem ser afixados sempre de
forma clara, precisa e ostensiva. Nas vitrines, as etiquetas devem ter a face principal voltada para o consumidor.

Dúvidas deverão ser retiradas com a coordenação do Procon, através do telefone: 3697 – 2065

ACIA SOLICITOU CONSTANTES OPERAÇÕES PARA RETIRAR OS
AMBULANTES DAS RUAS
Em reunião no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo, que contou com as presenças dos secretários de Serviços
Públicos, Thiago Biagioni, e de Governo, Celso Donato, e do Subcomandante do 29° Batalhão PM, Major
Marcos Assis, o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, Carlos Cobra, e o diretor
da entidade, Waldir Miguel, solicitaram e a Prefeitura, com apoio da Polícia Militar, irá realizar constantes
de retiradas dos ambulantes, não somente na área central e bairros, mas também nas entradas da cidade.
Ao justificar a solicitação, os dirigentes da Acia alegaram um grande prejuízo financeiro ao município, pois
os ambulantes vendem mercadorias sem procedência e Nota Fiscal, e o que é pior: sem fiscalização sanitária,
o que pode causar danos à saúde dos consumidores. A Associação Comercial lançou uma campanha publicitária para conscientização da população local e da região, sendo:
COMPRAR DE AMBULANTES NÃO É LEGAL!
Mercadorias sem fiscalização ou controle sanitário, não devem ser consumidas pela população, ou mesmo
adquiridas, pois além de colocarem sua saúde em risco, têm procedência desconhecida. A Prefeitura está
combatendo a prática de ambulantes pelo bem da população. Além do mais, produtos sem Nota Fiscal adquiridos nas ruas não têm garantia de qualidade. Dê preferência ao comércio da cidade, onde você encontra
de tudo, com preços condizentes com os padrões reconhecidos pelos consumidores que escolheram Poços o
centro regional de compras. Além do mais, nossas empresas oferecem benefícios para a própria comunidade, com empregos e renda.

Na foto, o momento da reunião na Prefeitura que definiu
a retomada de operações para
retirada de ambulantes em
Poços de Caldas.

