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POÇOS FÁCIL IRÁ FACILITAR A ABERTURA DE EMPRESAS EM POÇOS
Mais uma conquista da Acia e do Sindicato dos Contabilistas,
o Poços Fácil vem para desburocratizar a abertura de
empresas em Poços, prioridade na gestão da Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária com o atual secretário
de Desenvolvimento Econômico, Flávio Faria.
O presidente da Acia, Carlos Henrique Diniz Cobra, visitou a
unidade do Poços Fácil, na Rua Marechal Deodoro, 345, que
já atende empresários e contadores, e disse acreditar que o
posto irá facilitar a abertura de empresas em nosso
Município.
Na foto, o momento em que Carlos Cobra estava conhecendo o Poços Fácil, ao lado de Flávio Faria, do
Chefe de Seção e Lançamento de Tributos do Poços Fácil, Evandro Dias Leite, e da responsável pela Junta
Comercial em P. Caldas, Zélia Cavalcanti.

PRESTIGIANDO A POSSE DA NOVA DIRETORIA DO SINDICATO DOS
CONTABILISTAS
O presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária Poços de Caldas, Carlos Cobra, participou
em setembro, da solenidade de posse dos novos diretores do Sindicato dos Contabilistas, no Pálace Hotel.
Em sua saudação aos presentes, ele cumprimentou a ex-presidente daquela entidade, Renildes Dantas, e
ao mesmo tempo desejou “felicidades” ao Otorino Neri, “nosso membro do Conselho Fiscal da Acia, e
parceiro de muitas iniciativas em prol dos empresários e seus contadores”, concluiu Cobra.

ACIA APOIOU E PATROCINOU A “RODADA DE NEGÓCIOS” DO SEBRAE
As 34 empresas âncoras do evento, que venderam para 142 micro e pequenos empreendedores, e mais
de mil pessoas passaram pelo Pálace Casino, entre os dias 6 e 7 de agosto, superando as expectativas do
Sebrae.
A abertura ocorreu no dia 6 à noite no Teatro do Pálace Casino, que ficou lotado para acompanhar a
palestra magna com o professor em PHD, Charles Bezerra, que falou sobre como quebrar paradigmas e
pensar diferente dentro das empresas. A Acia, como apoiadora e patrocinadora da Rodada, marcou
presença através de seu presidente, Carlos Cobra, que fez questão de elogiar “ a enorme estrutura
montada pelo Sebrae neste gigantesco evento empresarial”.

Durante todo o dia 7, nos salões do Pálace Casino, tivemos a Rodada de Negócios em que fornecedores e
compradores ficaram frente a frente, e propiciaram um recorde de movimentação financeira, superando
os 48 mil de expectativa inicial do Sebrae. Tivemos ainda diversas palestras motivacionais aos
participantes.

ACIA FARÁ A INTERLOCUÇÃO COM O CORPO DE BOMBEIROS,
VISANDO FACILITAR AS EMPRESAS OBTEREM O AVCB.
O Coronel Giuvane Barbosa de Moraes,
Comandante Regional dos Bombeiros, e o Major
Rodrigo Castro, Comandante da 1ªCia, participaram
do” Café Empresarial” da Acia, e ouviram
reclamações dos empresários quanto à dificuldade
de se conseguir o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros. Eles explicaram que a Legislação
Estadual assim determina, mas que estão
conseguindo
atender
caso-a-caso,
quando
procurados, e tentam ao máximo desburocratizar as
exigências. Eles disseram que muitas vezes a
empresa contrata um profissional que não tem o
devido conhecimento da Legislação, o que dificulta o andamento do processo. Ao final, a Acia foi
convidada a acompanhar o andamento dos processos de seus associados, se estes solicitarem.

PREFEITO TAMBÉM PARTICIPOU DO “CAFÉ EMPRESARIAL” DA ACIA
Sérgio Azevedo iniciou sua participação também comentando sobre a dificuldade das empresas locais em
conseguirem o Alvará da Prefeitura. Ele confirmou para breve, a inauguração do Poços Fácil, na Rua
Marechal Deodoro, que irá centralizar o atendimento aos contadores, para agilizar o processo.
Sobre o projeto “Poços Mais Segura”, o prefeito disse que a unificação do trabalho de câmeras de
segurança, com acompanhamento 24hs por dia, tem melhorado o item segurança no Município. Ele ouviu
reclamações de comerciantes da Av. Francisco Salles, de um abrigo que a Prefeitura instalou na Rua
Araguaia, e que desde então tem aumentado o número de arrombamentos durante a madrugada em
praticamente todos os estabelecimentos daquela região, e prometeu estudar um outro local para abrigar
os andarilhos e moradores de rua.
O presidente da Acia, Carlos Cobra, enalteceu a participação dos presentes, e acredita que os assuntos
abordados terão desdobramentos finais nas próximas reuniões.

Nas fotos, os comandantes dos Bombeiros e o Prefeito Municipal com empresários da Acia.

GERENTES DO MART MINAS COM PRESIDENTES DA ACIA E
SINDICOMÉRCIO
Em breve, a Rede de Atacado e Varejo Mart Minas
estará inaugurando sua loja na Zona Sul de Poços de
Caldas. Os gerentes Raquel Caetano e Renato Paiva,
fizeram uma visita ao presidente da Associação
Comercial, Carlos H. D. Cobra, e ao presidente do
Sindicato do Comércio, Márcio R. Oliveira, e disseram
que a diretoria da rede deseja se filiar, e ao mesmo
tempo participar das atividades das duas entidades.
“Temos ótimas informações sobre o trabalho de vocês,
e fazemos questão de estarmos juntos com a Acia e
Sindcomércio, pois entendemos que o associativismo faz parte da gestão de nossa empresa”, disseram
eles, que levam para BH a saudação de “Boas Vindas” por parte das duas entidades representativas poçoscaldenses.

DESTAQUES OPERACIONAIS DA PM
O presidente da Acia, Carlos Cobra, também prestigiou
a solenidade de premiação dos destaques operacionais
da 18ª Região de Polícia Militar, relativo ao primeiro
semestre de 2019, realizada em setembro, no Cenacon,
com a presença do Comandante Geral da PM de Minas
Gerais, Coronel Giovanne Gomes da Silva, do prefeito
Sérgio Azevedo, vereadores, oficiais da PM na ativa e na
reserva, do presidente do Sindicato de Hotéis, Waldir
Miguel, e do Comandante do 18° Departamento de
Polícia Civil, Dr. Edson Rogério de Morais.

CONDIÇÕES ESPECIAIS AOS ASSOCIADOS DA ACIA NA CAIXA
O gerente regional da Caixa Econômica Federal,
Renato Spadoni Marcondes dos Santos, e o
gerente empresarial da agência da Rua São
Paulo, estiveram com o presidente da
Associação Comercial, Carlos Cobra, e com o
conselheiro efetivo da entidade, Márcio
Oliveira, e assinaram parceria para que os
empresários possam usufruir dos produtos e
serviços do banco, em condições especiais. Os
interessados poderão procurar diretamente os
dois gerentes, se identificando como associados
da Acia, para que possam conhecer as
propostas.

PM INTENSIFICA RONDA NOTURNA EM ÁREA COMERCIAL Á PEDIDO
DA ACIA.
Nas fotos, o trabalho de prevenção dos policiais, principalmente contra furtos e arrombamento que
estavam sendo constantes na Av. Francisco Salles e Rua Prefeito Chagas

ACIA ESTEVE PRESENTE EM MAIS UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA: DESTA
VEZ, NA APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR
O Teatro da Urca recebeu um bom público, em outubro,
com alunos e professores dos cursos de Engenharia e
Arquitetura da Puc, políticos, entidades de classe,
Ministério Público e secretários municipais, oportunidade
na qual o secretário de Planejamento, Tiago Cavelagna,
explicou detalhadamente, com muita técnica, porém em
uma linguagem coloquial, todos os principais detalhes da
proposta feita pela equipe da Seplan, com auxílio do
Condurt-Conselho de Desenvolvimento Urbano e
Territorial.
O presidente da Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária, Carlos Cobra, convicto da importância do projeto nas áreas diretas de engenharia,
arquitetura e urbanização, e que também impactam, dentre outros, no meio ambiente, recursos hídricos,
mobilidade e economia, “espero que seja aprovado na Câmara Municipal, e que se houverem alterações,
que sejam levadas em conta, os mesmos conceitos de sua elaboração, sem perdas para a eficácia do Plano
Diretor”, disse ele.

POÇOS GANHA CONCESSIONÁRIA VIME HYNDAI MOTOR BRASIL
Localizada na Avenida João Pinheiro, ao lado do Parque Municipal, a concessionária é a primeira do país
a seguir o novo conceito arquitetônico e estrutural da marca. Durante a solenidade inauguração, o diretor
Carlos Milton Bufoni explicou que houve um grande investimento na reforma e modernização do local,
obedecendo rigorosamente o projeto arquitetônico recomendado pela fábrica.

Nas fotos, o presidente da Acia, Carlos Cobra, com o prefeito Sérgio Azevedo, o vereador Antônio Carlos,
que representou a Câmara Municipal, o Delegado Regional, Dr. Gustavo Manzolli, e os diretores da
concessionária, Milton Bufoni, Drl. Carlos Bufoni, Pedro Bufoni e José Baldini Elias.

ACIA APÓIA MAIS UMA EDIÇÃO DOS JOGOS SOLIDÁRIOS, EM PRÓL
DAS ENTIDADES BENEFICENTES
A terceira edição está ocorrendo desde o dia 19 de outubro,
estendendo-se até 9 de Dezembro, com 2.500 atletas
disputando 34 modalidades esportivas, no masculino e
feminino, em um evento de sucesso das secretarias de
Esportes e Promoção Social, na qual os inscritos pagam 30
reais em cada atividade que for participar, e o dinheiro
arrecadado será distribuído entre as 23 entidades
beneficentes cadastradas. Durante a Solenidade de lançamento dos Jogos, no gabinete do prefeito,
o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, Carlos Cobra, disse aos presentes que a
“Acia fica orgulhosa de estar apoiando um evento tão significativo, com prêmio aos três primeiros
colocados no quadro Geral, e que com certeza tem adesão da comunidade, pois as pessoas estão em
atividade física e ao mesmo tempo colaborando para a questão social do Município”, disse ele.

Nas fotos, os representantes das entidades beneficentes com as autoridades e os apoiadores deste evento
de cunho social

RELATÓRIO ACIA JAN 2019 A JAN 2020 (24 MESES)
REUNIÕES PRESENCIAIS
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ACIA
PM / GM / CIVIL / BOMBEIROS
DIRETORIA
CAFÉ EMPRESARIAL
SEBRAE
PUCMG
UNIMED
FORUNS G20
CEJUSC
CLIMEPE
INSTITUTO FEDERAL IF

63
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14
8
11
6
7
2
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1
2

PARTIC EVENTOS PRESENCIAL + REPRESENTADA

80

AUDIÊNCIAS PUBLICAS EXEC/LEGISL

14

CADEIRAS EM CONSELHOS

13

APOIO CULTURA / EDUC / ESPORTE / FILANTROPICOS / DESENV

24

JORNAIS ACIA

3

FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO

2

REFORMA AUDITORIO

1

REFORMA PLATAFORMAS DIGITAIS

3

NOVOS SERVIÇOS ACIA

3

CAMPANHAS TEMÁTICAS

8

NOVOS ASSOCIADOS

235

DEBATE TVs

17

DEBATES EM RADIOS

8

REVISÃO CONTRATOS

5

REUNIOES CONDOMINIO REPRESENTADA

5

REUNIOES DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS

55

REDE DE DESCONTOS
- BARBEARIA CLAYTON 10% de desconto associados
e colaboradores

- MINI MOURÃO 20% desconto associados nas mensalidades

- JESUS MARIA JOSÉ 30% de desconto associados nas mensalidades

- Conciliares Recursos Humanos oferece aos associados ACIA o Diagnóstico Organizacional
Do RH de forma gratuita.

- SYMMETRICAL Oferece aos associados ACIA, um desconto de 15%, em serviços de
Infraestrutura de redes de Fibra ótica, Wireless empresarial, Configuração de VPN e Firewall
e CFTV de alto padrão.

- OTICA SÃO JOSÉ - 15% compras a prazo e 20% a vista.

- DOM PIMPOLHO 0 a 5 anos desconto 15% berçário e 20% para demais series e
15% no caso de irmão

- TONER CIA 5% sobre manutenção, cartuchos recargas e vendas de equipamentos.

- INSPYRE 10% na contratação dos serviços de internet

- CRESCIMENTO 20% para qualquer criança irmão 20% o primeiro 15%
segundo e 15% berçário
- INSTITUTO DONATO Consultas a 150,00 em consultório horário normal demais consultas
especificas entrar em contato
com a clínica.

- NETO AUTOMOVEIS Desconto de 25% nos serviços lanternagem funilaria e pintura /
mecânica em geral (suspensão, freios e elétrica) alinhamento e balanceamento martelinho de
ouro, revitalização de volante e limpeza interna.

- OLIGOFLORA 10% de descontos sobre o valor do tratamento na clínica + 1 voucher de detox
corporal ou facial.

- UNIASSELVI Curso de biomedicina

- FLORICULTURA LIDER 20% de desconto compras de flores para presente

- MINAS GARDEN Descontos validos para estadias de domingo a quintas feiras

- LIDER Desconto de 10% para associados

- BIOCLINIC Desconto de 25%

- SILVERADO COWBOY SHOP 20% de desconto

- AUDIENS 12% a vista

- ROE 10% de desconto

- Scap Car 40% desconto nos escapamentos

- UNICESUMAR 20% 10% pelo convenio e 10% de pontualidade cursos de graduação e pós
graduação exclusivo para modalidade a distância desde que ministrado exclusivamente pela
Cesumar. Oferecemos descontos aos associados ACIA 30% nos cursos a distância.
- PITAGORAS descontos de 10% graduação e pós-graduação exceto nos cursos de
odontologia, Medicina Veterinária e Medicina.

- CEPOC 20% nas mensalidades

- Unifran 25% nas mensalidades

- CNA 20% nas mensalidades do Curso de Inglês

- COBRA SEGUROS condições especiais para associados

- HOTEL NACIONAL 15% em toda rede hoteleira 60 hotéis .

- Parque Walter Word Desconto de 20%

