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ACIA BUSCA ADEQUAR-SE NA LEI GERAL DE 

PROTEÇÃO DE DADOS. 

A LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é a legislação 

brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. 

Entende-se por tratamento de dados, toda e qualquer atividade 

relacionada e/ou feita com dado pessoal, tais como: Armazenamento, 

Coleta, Transferência, entre outros. Assim, toda empresa que coleta 

e utiliza dados pessoais, ou seja, dados que identificam ou podem 

identificar uma pessoa natural, deverá seguir as normas 

estabelecidas pela LGPD. 

A LGPD não se aplica às pessoas físicas ou jurídicas que tratam 

dados sem finalidade econômica. Visando qualificar sua equipe para 

adequar-se à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Associação 

Comercial, Industrial e Agropecuária Poços de Caldas promoveu o primeiro 

treinamento com o consultor Distéfanos Maia, especialista em LGPD. “Nossa entidade 

presta serviços de informações aos nossos associados, e precisamos nos capacitar para 

repassarmos dados com segurança e legalidade aos empresários”, disse o presidente 

Carlos Cobra, acrescentando que a Acia estará esclarecendo os associados sobre a 

importância de também se adequarem à LGPD. 

Na foto, a equipe da ACIA recebendo orientações sobre LGPD.  

                              

 

 

 



ENTIDADES APRESENTARAM PROPOSTAS AOS 

CANDIDATOS A PREFEITO. 

O Fórum Desenvolvimento e Cidadania, formado pelas principais entidades 

empresariais e civis de Poços de Caldas: Associação Comercial, Industrial e 

Agropecuária, Associação de Bares e Restaurantes, Câmara de Dirigentes Lojistas, Lions 

Clube Águas Termais, Lions Clube Urânio, Rotary Club, Ordem dos Advogados do 

Brasil, Poços Convention Visitors Bureau, Cooperativa Reg. Cafeicultores, Sindicatos 

dos Hotéis, das Indústrias Metalúrgicas e dos Produtores Rurais, e as Lojas Maçônicas: 

Estrela Caldense, Luz e União, Timoneira do Sul de Minas, Fênix do Planalto, Luz e 

Fraternidade, Cavaleiros do Planalto e Acadêmicos da Serra S. Domingos, Adismig e 

participação especial do Sebrae, se reuniu pela quarta eleição municipal seguida, com 

objetivo de apresentar propostas e sugestões aos candidatos a prefeito de nossa cidade, 

que foram entregues aos mesmos em um evento marcante no último 20 de outubro de 

2020, que pela primeira vez teve uma transmissão ao vivo, através do Facebook da Acia, 

e os nove proponentes ao cargo de Chefe do Executivo, que com tempo estipulado em 15 

minutos para cada um, tiveram oportunidade de responder perguntas exclusivamente 

direcionadas pelas demandas das entidades. 

Após a fala dos candidatos, os representantes das entidades que estavam presente, e os 

demais que acompanharam de casa, analisaram como “ muito produtiva a reunião”, pelo 

fato de que, mesmo com pouco tempo, mas o suficiente para se ter conhecimento daquilo 

que cada um pensa em termo de recuperação econômica do Município, além de propostas 

quanto as reformas administrativa e tributária, turismo, educação e cultura, 

planejamento, serviços públicos, assistência social, segurança e mobilidade, 

agropecuária e infraestrutura. 

Ao encerrar o evento, o presidente da Acia, Carlos Cobra, falou em nome das 21 

entidades, e destacou a importância de o eleito ouvir os representantes de classes 

empresariais e civis da cidade, para direcionar suas metas principais no cargo.  

“Apresentamos propostas com sugestões, de pessoas experientes em administração, e 

esperamos resultados concretos para a recuperação da economia de Poços, que começa 

com o fortalecimento de nossas empresas”, finalizou Cobra. 

 



 



ARROMBAMENTOS DE LOJAS E PEQUENOS FURTOS, 

FORAM ASSUNTOS ABORDADOS PELO 

COMANDANTE PM NO CAFÉ EMPRESARIAL NA ACIA 

Por iniciativa da Associação Comercial 

aconteceu uma reunião de representantes 

dos empresários com o Comandante do 29° 

Batalhão da Polícia Militar, Tenente 

Coronel Jardel Trajano Oliveira Gomes, 

que estava acompanhado do Tenente 

Samuel Mendes, responsável pela Patrulha 

do Comércio. Em pauta, o aumento de 

casos de arrombamentos nas lojas da 

região central, além dos pequenos furtos. 

 Ao abrir o encontro, o presidente da Acia, Carlos Cobra, destacou a necessidade de uma 

ação conjunta visando a redução destas ocorrências, utilizando, dentro de outras ações a 

tecnologia. Ele mencionou que será necessário a contratação de sistemas de segurança, e 

integração dos lojistas com a PM. Todos os presentes expulsarem seus pensamentos, e o 

Comandante fez um relato de todas as ações da PM, inclusive na apreensão dos 

indivíduos, mas que seu trabalho é limitado nas falhas das leis penais do País, porque 

estes retornam para as ruas cometendo as infrações.  

Diante do exposto, Carlos Cobra disse que fará uma nova reunião com uma empresa de 

segurança, em parceria com a Acia, que poderá criar um sistema interligado diretamente 

com a PM, 24 horas por dia. Também garantiu que as sugestões apresentadas serão 

incluídas na pauta de reivindicações que a Associação está preparando com as principais 

entidades da cidade, aos candidatos a prefeito nas eleições de novembro. Estará 

analisando ainda, a possibilidade de uma reunião com o Poder Judiciário, juntamente 

com representantes do Executivo e Legislativo.  

Nas fotos, o momento da reunião na Acia, que discutiu melhorias na segurança de 

empresários e consumidores, que contou com número reduzido de representantes, devido 

as orientações do Comitê de Saúde de se manter o distanciamento sem aglomeração. 

 



PRESIDENTES DO SICREDI E DA ACIA ASSINAM 

PARCERIA INÉDITA QUE BENEFICIARÁ 

EMPRESÁRIOS. 

A Sicredi UniEstados inaugurou sua ampla e 

moderna agência em Poços de Caldas, com a 

presença de autoridades e de seu presidente, Adelar 

José Parmeggiani, que destacou que a cooperativa 

valoriza a família, o colaborador e o associado, 

destacando o forte trabalho no Sul do país, e agora 

entrando forte na região Sudeste. Na oportunidade, 

foi assinado um Convênio entre a Sicredi e a 

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, 

com linhas de crédito com taxas especiais para MEI, micro e pequenas empresas, com 

juros reduzidos e facilidade para pagar. O presidente da Acia, Carlos Cobra, disse que o 

limite de crédito será de 150 Mil Reais, porém as maiores empresas também terão 

condições especiais, mas com juros que devem ser negociados diretamente com a 

cooperativa. “ Nossa parceria é exclusiva para os associados da Acia, incluindo 

atendimento diferenciado, e é, sem dúvida, mais um grande serviço que prestamos aos 

empresários, e um motivo à mais para aqueles que desejarem usufruir destas vantagens, 

e que ainda não se filiaram conosco, de virem somar conosco, e ao mesmo tempo obterem 

estas vantagens na Sicredi”, acrescentou Cobra, que na foto aparece ao lado do 

presidente da Sicredi e do gerente geral da agência Poços, Adriano Zanin, assinando o 

Convênio que já está à disposição dos associados da Acia. 

 

 

 

 



 



SOLICITAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS: 

 A ACIA e Comitê do Covid-19 na Pessoa do Dr. Carlos Mosconi, vem pela presente 

solicitar aos empresários de TODOS seguimentos, bem como seus colaboradores, rigor 

no cumprimento das regras sanitárias e EPIs. Está sendo observado um afrouxamento 

no cumprimento das regras, que está impactando no número de infectados, internados e 

mortes. Precisamos, mais uma vez, da compreensão e bom senso de todos, para que 

possamos passar esse momento de pandemia da melhor forma possível. 

Gratos pela atenção. 

CARLOS COBRA PRESIDENTE DA ACIA E  

DR. CARLOS MOSCONI PRESIDENTE DO COMITÊ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

O objetivo, segundo o presidente Carlos Cobra, é o criar projetos que possam 

proporcionar o desenvolvimento da cidade em todos os setores, com benefício direto à 

comunidade, em parceria com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

O Conselho funcionará como um departamento da Associação Comercial, será 

coordenado pelo Professor Vinicius Monteiro, da Puc, e Ivan Figueiredo, do Sebrae, mas 

terá participações de empresários, entidades representativas, órgãos ligados a educação 

e saúde, entre outros. As reuniões preliminares já ocorreram, e a formação oficial 

acontecerá em fevereiro. 

 


