
 

 
 
 
 
 
 

GANHADORES RECEBERAM OS PRÊMIOS DA 

PROMOÇÃO “NATAL ACIA 2018” 
 

 
 

Depois de ter realizado o sorteio no dia 15 de janeiro, a 

Associação Comercial entregou  no dia 25 do mesmo mês, as 

duas motos e os três celulares da Campanha de Natal do ano 

passado, sendo que: Maria Antônia Silva, residente na Av. 

João M. Gavião, 206, sorteada com o cupom da loja Real 

Confecções; Heloisa Fabri Braz, da cidade de São Sebastião 

da Grama, cliente do VN Supermercados, e Rovilson 

Donizete Silva, da Rua Saulo I. Carvalho, 300, que preencheu 

o cupom na Big Pão, foram os ganhadores dos aparelhos 

celulares Samsung J8. Já a senhora Atelice Ferreira Gomes, 

residente na Rua Acre, 134, que comprou no Supervale 

Supermercados, e o turista Luiz Antonio Mermejo, da cidade 

paulista de Sertãozinho, que sempre viaja 260 quilômetros 

para passar uns dias em Poços, foi sorteado com um cupom 

da loja Seguso Presentes. Na oportunidade, todos 

agradeceram a iniciativa da Acia e disseram que os prêmios 

vieram em “muita boa hora”, e que foram de ótima qualidade. 

O presidente da entidade, Carlos Cobra, agradeceu a 

participação dos felizardos ganhadores, dizendo que “a 

promoção é idealizada exatamente para proporcionar 

satisfação aos clientes que prestigiam o comércio de nossa 

cidade. É com este intuito que estaremos buscando novas 

alternativas para melhorarmos ainda mais os prêmios das 

futuras promoções, incrementando as vendas”, concluiu 

Carlos Cobra, que estava acompanhado do diretor da Acia, Vanir Siqueira, e do conselheiro Hamilton Loiola 

Jr, do gerente do VN, Alberto Bordini Dizero, e da gerente da Seguso Presentes, Marlene Frank. 

  
Na foto, o momento da entrega dos prêmios na loja Eagle Motos aos ganhadores da promoção que movimentou 

as lojas participantes no final do ano passado e início de 2.019. 
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                        DOAÇÃO PARA SANTA CASA 
 
Mais uma vez a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária colaborou com a administração do Hospital 

Santa Casa de Poços de Caldas, doando 10 caixas de margarina para o setor de oncologia daquela irmandade. 

Na foto, o conselheiro fiscal da Acia, Otorino Neri, entrega o produto para a provedora da Santa Casa, Célia 

Maria de Souza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 O momento do sorteio na sede da Acia, no dia 15 de janeiro, contou com as presenças do Prefeito Sérgio 

Azevedo, a auditoria da Coordenadora do Procon, Fernanda Cristina Soares, além de empresários, imprensa e 

clientes que haviam preenchido os cupons nas lojas participantes 



SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DO 

HELICÓPTERO PEGASUS-9 DA POLÍCIA MILITAR 

 

A solenidade de instalação da 6ª Base Aérea de  Aviação do Estado- Brave, ocorreu  dezembro, na praça atrás 

do Palace Hotel, e contou com autoridades de toda região, e do alto Comando da PM Mineira.Na ocasião, 

o então Comandante da 16ª Região Militar, Coronel Frederico Antônio de Lima, agora na reserva, discursou 

emocionado em conseguir este grande benefício “neste momento que encerro minhas atividades na PM após 

30 anos de muito trabalho e dedicação”, disse ele, explicando que a aeronave  está atendendo ações de 

policiamento, situações de emergência de saúde, resgate de vítimas, transporte de órgãos e combate a 

incêndios, nos 171 municípios do Sul de Minas. O helicóptero está atuando em conjunto com o serviço de 

inteligência da Polícia Militar, contando com equipe especializada em atuar em ocorrências, com tripulação 

completa de segurança pública, defesa civil, combate a incêndio florestal, socorro a vítimas, entre outras. 

O presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária Poços de Caldas, Carlos H. D. Cobra, 

prestigiou o evento, e cumprimentou o Coronel Frederico pela conquista, enfatizando que “a aeronave será de 

grande utilidade contra o crime organizado, e pronta para atuar em diversas atividades emergenciais e ações 

estratégicas da PM. Com certeza, teremos uma redução considerável da criminalidade em nossa região com 

esta conquista da Brave”, disse Carlos Cobra, que nas fotos aparece ao lado da aeronave e do Comandante de 

Aviação do Estado de Minas Gerais, Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, e com as autoridades no momento 

em que era feita a abertura da solenidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACIA PATROCINOU A 2ª EDIÇÃO DOS JOGOS 

SOLIDÁRIOS 
  
Assim como ocorreu em 2.017, quando a ideia dos 

Jogos Solidários foi lançada pelo secretário 

municipal de Esportes, Wellington Albert 

Guimarães, o Paulista, a Associação Comercial, 

Industrial e Agropecuária Poços de Caldas, fez 

questão de premiar as três primeiras entidades na 

classificação geral dos Jogos Solidários 2018, com 

uma TV, equipamento de som e um notebook, e o 

presidente Carlos Henrique Diniz Cobra e o diretor 

da entidade, Waldir Miguel, fizeram parte da mesa 

e entregaram os prêmios aos vencedores, em 

solenidade ocorrida no auditório da Acia, quando 

foi anunciado uma arrecadação de 72 Mil Reais 

para as 25 entidades assistidas pela secretaria de 

Promoção Social. 

 Na oportunidade, o presidente da Acia disse que “é uma honra para nossa entidade podermos colaborarmos 

com as entidades assistenciais de Poços, através deste evento esportivo que teve excelente aceitação por atletas 

de todas as idades, que reverteram suas inscrições para estas entidades que cuidam com carinho de pessoas 

com diferentes problemas sociais. Foi uma ótima iniciativa da secretaria municipal de Esportes, e parabenizo 

os mais de dois mil atletas que participaram, com expectativa de que no ano que vem este número suba para 

3 mil atletas”, disse Carlos Cobra. 

  

Nas fotos, o presidente da Acia, Carlos Cobra, e o diretor da entidade, Waldir Miguel, entregam os 

prêmios e posam para fotos com os organizadores e dirigentes das entidades assistenciais de P. Caldas. 

 

 



ACIA SOLICITA AO PREFEITO UMA MUDANÇA DE 

ESTRATÉGIA QUANTO AOS PEDINTES E 

AMBULANTES 
  

O prefeito Sérgio Azevedo recebeu em seu gabinete o 

presidente da Associação Comercial, Industrial e 

Agropecuária, Carlos Cobra, e os diretores da entidade: Vanir 

Siqueira, Waldir Miguel e Ricardo Mucciaroni, e fez uma 

explicação detalhada sobre os diversos atendimentos que a 

Secretaria de Promoção Social tem realizado no Município, 

mas que não tem apresentado resultado prático na maneira de 

ver dos empresários. Os representantes da Acia solicitaram 

uma estratégia mais firme por parte da Administração 

Municipal. “A nosso ver, está sim aumentando o número de 

pedintes, e que vários deles não são daqui e estão abordando a 

população e turistas com agressividade e ameaças, 

principalmente nas portas de nossos estabelecimentos”, disseram eles. 

 Por iniciativa da própria Prefeitura, ocorrerá em breve um amplo debate à respeito com representantes dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e as entidades, quando se espera uma medida emergencial para 

que haja pelo menos uma redução neste sério problema. A questão dos malabaristas nos semáforos também 

será avaliada na ocasião. Entretanto, uma razão óbvia para o crescimento de pessoas em situação de rua é o 

fato de as pessoas, na melhor das intenções, darem dinheiro aos mesmos, e estes não querem trocar esta vida 

por atendimento social da Prefeitura. “Precisamos conscientizar o povo de não dar esmolas, porque sem querer 

ele está incentivando os pedintes a continuarem nas ruas ao invés de terem moradia e trabalho”, disse o 

prefeito. 

 Os dirigentes da Acia também solicitaram novas operações dos fiscais da Secretaria de Serviços Públicos 

com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal, com relação aos ambulantes que agora estão montando até 

bancas nas ruas, praças e entradas da cidade. Sérgio Azevedo garantiu que providências estão, e continuarão 

sendo tomadas. 

 

EMPRESÁRIOS RECLAMAM DA DIFICULDADE EM SE 

CONSEGUIR O AVCB 
  
O Coronel Giuvane Barbosa Moraes, Comandante da Cia Regional dos Bombeiros, visitou os diretores da 

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, e ouviu reclamações das dificuldades que as empresas de 

Poços de Caldas estão encontrando para conseguirem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Segundo o 

oficial, uma edificação de até 200mt quadrados está obtendo a autorização imediata via On-Line, através da 

Junta Comercial de MG, após a entrega da documentação. Já o setor industrial está contando com o 

funcionamento do Infocip. Assim que o projeto de combate e prevenção contra incêndio, em edificações de 

até 750mt, se tudo estiver dentro das normas exigidas, receberá o AVCB em até 72hs. As edificações antigas 

terão analise no auto comando em Belo Horizonte e futuras 

adequações, como por exemplo a implantação de hidrante seco nas 

edificações que não possuem reserva de água.O Comandante do 

Corpo de Bombeiros explicou que “tudo tem que estar dentro das 

normas, porque nós somos fiscalizados pelo Comando da Capital, 

e todo estabelecimento tem que ter um projeto aprovado pelo 

Crea”, disse ele. Sobre os prédios residenciais com aprovação na 

Prefeitura, mas que não conseguem o AVCB, o Coronel explicou 

que os Bombeiros recomendam execução de obras, e é dado um 

prazo de dois anos para a conclusão do cronograma das alterações 

exigidas. 



 “ABRE” TEM SUA PRIMEIRA PRESIDENTE MULHER 

  
Tomou posse no dia 17 de janeiro, na sede da Acia, a nova diretoria da Associação Poços-caldense de Bares, 

Restaurantes, Lanchonetes e Similares, em solenidade que contou com as presenças do prefeito Sérgio 

Azevedo, do presidente da Câmara Municipal, Carlos Roberto de Oliveira Costa, presidente do Sindicato dos 

Hotéis, Waldir Miguel, o presidente da Associação Comercial, Carlos Cobra, do presidente do Convention 

Bureau, Juliano Silva, e do presidente do Sindicato do Comércio, Márcio R. Oliveira, vereador Antônio C. 

Pereira, além de diversos secretários municipais. 

 Assumiu como presidente a empresária Gina Remédio Carneiro, tendo como Vice Mário Chinanello; 1ª 

Secretária, Miyoko Tanaka; 2ª Secretária, Rosa Gonçalves; 1° Tesoureiro, Ricardo Mucciaroni; 2° 

Tesouireiro, Cristiano Botelho. Conselho Fiscal: Rodrigo Rezende, Walter Araújo, e Sérgio Krzizanski. 

Suplentes: Marcelo Hosken e Camila Medri. O mandato é para o biênio 2.019/2.020. 

 O prefeito Sérgio Azevedo desejou “boa sorte” para a nova presidente, e ressaltou a importância que a 

Administração deu ao evento, já que vários secretários ali estavam para “demonstrarem o interesse em discutir 

com a Associação de Bares os assuntos pertinentes ao grupo, atendendo o que for possível, e que espera apoio 

da classe nos projetos de importância do Município, principalmente a questão da privatização dos pontos 

turísticos”, destacou o Chefe do Executivo. 

 Em seu discurso de posse, Gina Carneiro, que assume como primeira mulher como presidente da Abre, 

ressaltou a importância da entidade, que representa mais de 700 estabelecimentos e gera mais de dois mil 

empregos diretos na cidade. Solicitou que o Poder Público atende às questões dos pedintes nas ruas, através 

de campanhas para que a população e turistas não possam ajudar as entidades sociais, ao invés de darem 

esmolas. Demonstrou ainda apoio total aos projetos da Secretaria de Turismo, principalmente quanto às 

Parcerias Público-Privadas para fomentar e profissionalizar o turismo local. “Conto com apoio das autoridades 

e das entidades parceiras: Acia, Sindicomércio e Sindicato dos Hotéis, mas principalmente dos empresários 

da classe, para que possamos nos unir e fortalecermos a ABRE”, finalizou Gina Carneiro. 

  

Nas fotos, o momento que Gina 

Carneiro assumia a presidência 

da Associação de Bares, 

Restaurantes e Lanchonetes ao 

lado de seus diretores e 

autoridades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS FOI 

APRESENTADO NA PUC 
  
O presidente da Acia, Carlos Cobra, e os ex-presidentes da entidade, Waldir Miguel e Benedito C. Almeida, 

prestigiaram o encerramento do Concurso 73/23, em comemoração aos cinquenta anos de profissão do 

arquiteto Gustavo Penna, que escolheu a Puc Poços de Caldas como um dos mais importantes locais do país 

para promover concursos de projetos que possam beneficiar as cidades envolvidas. A prioridade apontada pela 

prefeitura foi padronização de calçadas, e o projeto vencedor foi de um grupo de alunos da universidade de 

Juiz de Fora, e que agora será repassado ao Município, e segundo o prefeito Sérgio Azevedo, assim que for 

possível a Administração municipal pretende executá-lo. 

  

Ao fazer a entrega do Diploma e um celular doado pela Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, aos 

alunos vencedores do concurso, Carlos Cobra agradeceu, em nome dos empresários locais, o arquiteto Gustavo 

Penna, “reconhecido e premiado internacionalmente pela brilhante carreira e que comemora 50 anos de 

carreira, deixando um grande legado que é a idealização do referido concurso. O fato de um arquiteto desta 

envergadura ter escolhido a Puc para este evento é demonstração de muito prestigio para Poços de Caldas 

como um todo”, disse o presidente da Acia, que aproveitou para cumprimentar os demais alunos participantes, 

e a reitoria da Puc ali representada pelo Professor Fabiano Costa. 

  

Nas fotos, o presidente da Acia ao lado do arquiteto Gustavo Penna, do prefeito Sérgio Azevedo, dos ex-

presidentes da entidade e dos professores da Puc. 

  

 

 

 
  



PREFEITO DISCUTE NA ACIA A PADRONIZAÇÃO DE 

CALÇADAS, REAJUSTE DE ENERGIA ELÉTRICA E 

PRIVATIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS 

  
 

Na foto, o momento da 

reunião do prefeito com 

os empresários da Acia 

 

Sérgio Azevedo apresentou 

aos diretores e conselheiros 

da Associação Comercial, 

Industrial e Agropecuária, o 

projeto de padronização de 

calçadas que, segundo ele, 

será realizado em breve e 

prevê a execução da obra 

por parte da Prefeitura, que 

bancaria metade dos custos 

finais, e a outra metade 

poderá ser cobrada dos 

proprietários de imóveis, e 

até apresentou a sugestão de 

piso ideal para nossa cidade. 

A proposta do Executivo é 

de uma parceria com a Acia para explicação individual para todos os empresários da área central. A Acia 

definiu que irá apoiar a iniciativa, incluindo reuniões setoriais com os empresários, porém não participará do 

projeto e execução das obras. 

 O prefeito também apresentou aos presentes o projeto de privatização dos pontos turísticos, que teve 

aprovação unânime com diversos comentários positivos e urgentes para “salvar” o turismo de Poços de Caldas. 

Os empresários, principalmente do setor, expuseram as sugestões para o tema considerado necessário “antes 

que o turismo local morra”, segundo comentário do próprio Executivo. A entidade também, assim como no 

caso das calçadas, estará apoiando o projeto, mas sem participação em sua execução. 

 O aumento de quase 21% nas contas de energia elétrica também esteve 

na pauta da reunião, e os empresários reclamaram e demonstraram ao 

prefeito que muitas empresas estão fechando em Poços devido o aumento 

de impostos, aluguéis, encargos salariais, dificuldades em se obter o 

alvará, e ainda foram pegos de surpresa com este aumento inesperado. 

Sérgio Azevedo e o diretor da DMED, Miguel Duarte, apresentaram 

gráficos que apontaram que a energia cobrada em Poços é a mais barata 

de Minas Gerais, e uma das que cobram o menor valor no Brasil. Eles 

alegaram que não poderiam repassar percentual menor pelo fato de que 

colocariam a empresa em risco de falência, porque está trabalhando no 

limite de superávit a empresa tem que ter disponível, e concluíram que a 

Prefeitura apenas repassou o aumento recomendado pela Agência 

Nacional das Empresas de Energia Elétrica. Os diretores da Acia disseram 

que as explicações não convenceram, e que muitas empresas não 

esperavam por mais este aumento muito acima dos índices inflacionários. 

Sugestão do piso para a 

Padronização das calçadas, 

apresentado pelo prefeito e 

secretários. 


