ACIA COBRA FISCALIZAÇÃO AOS AMBULANTES
NAS ENTRADAS DA CIDADE
Ao mesmo tempo em que cumprimentou o secretário de
Serviços Públicos, José Muniz Alves, pelo excelente trabalho
no combate aos ambulantes na região central da cidade, o
presidente da Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária, Márcio Roberto de Oliveira, enviou ocio ao
titular desta pasta, com cópia ao prefeito Eloísio do Carmo
Lourenço, lamentando o fato de as operações não se
estenderem nas vias de acesso de Poços. "Estamos vendo esta
prática ilegal crescer , e nos preocupa não termos uma ação
enérgica por parte da scalização, no que temos sido
constantemente cobrados pelos empresários", disse ele,
acrescentando que alguns ambulantes, além de utilizarem
veículos, também estão montando barracas em locais
públicos, como por exemplo no Parque Pinheiros, causando
indignação até mesmo nos moradores daquela região.
Questiona ainda o trabalho de scalização em frente ao
Hospital Santa Lúcia e Parque Walter World, na Avenida
Edmundo Cardillo, em frente ao Thatersal, na Av. Alcoa, e no
Bortolan.
Segundo o presidente da Acia, os empresários pagam
seus impostos, gerando empregos e divisas ao Município, e
merecem maior atenção por parte do Poder Público em defesa
dos que trabalham legalmente. "Se o próprio prefeito já se
posicionou contrário aos ambulantes, que prejudicam a
economia da cidade, concorrendo de maneira desleal com o
comércio formal, questionamos se os demais órgãos e
departamentos da Prefeitura tem auxiliado no combate a este
tipo de comércio, e porque não estão sendo feitas operações
nos nais de semana na Praça Pedro Sanches, incluindo os
hippies", disse Márcio Roberto de Oliveira, que colocou a
entidade a disposição para solicitar apoio da Polícia Militar nas
operações contra os ambulantes

ACIA SOLICITOU E OPERAÇÃO DA PM COM
FISCAIS DA PREFEITURA RESULTOU EM
APREENSÃO DE MERCADORIAS.
Os ambulantes foram detidos e terão que responder na
Polícia Civil sobre a procedência dos produtos, sem Nota
Fiscal.
Esta operação será repetida todas as vezes que a cidade
for invadida por ambulantes, quase todos vindos de outras
cidades, e com mercadorias ilegais, e foi resultado de uma
reunião da Acia-Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária com os capitães Edson e Volpim, da Polícia
Militar, o Inspetor Bastos, da Guarda Municipal, o secretário de

Serviços Públicos, José Muniz Alves, e o Chefe da Fiscalização,
Flávio Ortega, quando a entidade solicitou apoio dos policiais
nos trabalhos da secretaroa pois os scais da Prefeitura
estavam sendo agredidos pelos ambulantes, que são ousados
no enfrentamento com os funcionários municipais e ainda
estavam montando bancas nas frentas das lojas que vendem
os produtos legalizados, com Nota Fiscal, impostos, aluguéis,
e empregos que revertem em pról da comunidade. A Acia
estará acompanhando e apoiando o trabalho dos prossionais
no combate aos ambulantes.
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4 motivos para aderir a campanha mais premiada do ano!
1 Casa

no valor de
R$ 250.000,00
em barras de Ouro

3
camionetes
Amarok

1 Gol City 1.0
só para
Poços de Caldas

Prêmios
de 400,00 aos
vendedores

+ DE
0 MIL
R$ 60 IOS
ÊM
EM PR
Ligue para 3697-4400 e solicite o kit para a sua empresa participar desta Mega Promoção

ACIA SOLICITOU E CTE. PM ATENDE COM RETORNO DA PATRULHA DO COMÉRCIO

AUTORIDADES DISCITURAM NA ACIA AS OPERAÇÕES CONTRA O
COMÉRCIO AMBULANTE NA CIDADE, ALÉM DE PEDINTES E SEGURANÇA.

O Comandante do 29° Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Frederico Antonio de Lima.esteve na Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária Poços de Caldas, e ouviu dos diretores da mesma a necessidade do retorno da Patrulha do
Comércio, criada anos atrás pelo próprio Frederico quando este respondia pela 162 Cia PM, atendendo naquela época uma
solicitação da própria Acia, e que dispunha de policiais nas ruas especicamente para atender ocorrências relacionadas as
empresas de forma geral, e que tinha como acionamento direta da associação com a patrulha. Mesmo com falta de contingente,
o comandante determinou a reativação da operação com a novidade e a formação de um grupo de empresários no Whatsapp
envolvendo a PM, e ainda o incentivo para ampliação da Rede de Vizinhos Protegidos.
"Já tivemos uma considerável redução dos assaltos e furtos ao comércio, mas precisamos ampliar nossa vigilância com
participação dos empresários e seus colaboradores", disse o Comandante PM, que na foto aparece debatendo com os diretores
da Acia a questão da segurança aos estabelecimentos comerciais e demais setores empresariais de P. Caldas.
Por seu lado, o presidente da Acia reconheceu a atenção dispensada à entidade pelo Comandante do policiamento. "O
Tenente Coronel Frederico sempre foi dedicado ao bem comum de Poços e região. e está demonstrando neste inicio de gestão à
frente do Batalhão que irá de maneira pró-ativa discutir as questões de segurança com a nossos associados.

BRASIL, O PAÍS DO FUTURO!
Caros Associados,
Tive o prazer de participar no início de maio da 31ª feira da
APAS, Associação Paulista de Supermercados. Foi um evento
muito produtivo para nós do setor, e quero compartilhar com
vocês parte de uma palestra a que tive a oportunidade de
assistir.
Participavam do debate, entre outros, o presidente do
grupo Guararapes (Lojas Riachuelo) Sr. Flávio Rocha. Em dado
momento este fez uma interessante explanação sobre a
importância do varejo na economia mundial e sobre como
várias mudanças ocorridas na sociedade de consumo
colocaram as empresas varejistas no topo do ranking de
maiores empregadores e de maior faturamento. Destacou
algumas diferenças entre o varejo e a indústria,
principalmente em relação a carga horaria, a facilidade da
indústria de programar suas ações, aos picos de vendas a que
o varejo é submetido gerando diferentes demandas no
decorrer do mês, e a principal delas, que é a necessidade de
termos colaboradores habilitados a executar várias tarefas
para atender estas demandas.
Neste momento, em tom de desabafo, destacou a enorme
diculdade de se trabalhar, produzir e gerar riquezas no Brasil,
principalmente pelo grande entrave que temos hoje pela
manutenção e pela piora continua e seguida em nossas leis
trabalhistas. A maioria delas foi criada com C.L.T
(Consolidação das leis trabalhistas), durante o governo de
Getúlio Vargas, em 1º de Maio de 1943, isto é, há 72 anos
atrás. Expôs a plateia algumas diferenças enormes sobre a
vida e os costumes de ontem e hoje e principalmente o fato de
que essas leis basicamente foram criadas para os empregados
na indústria da época, citando o quanto tais obstáculos
prejudicam os negócios e o crescimento do Brasil. Foi
aplaudido, e muito, pelos presentes. Dessa forma, pelo seu
ponto de vista, precisamos muito que as reformas trabalhista e
tributária saiam do papel.
E o que isto impacta nos negócios e na vida do país? Vou
ilustrar em um exemplo, como o baixo crescimento econômico
castiga a todos nós, empresários ou não. No início da década
de 80 a renda per capta do Brasil era o dobro da Coreia do Sul.
Hoje 30 anos depois aquela nação asiática tem a renda três
vezes maior que a dos Brasileiros. E tal como este, teríamos
vários outros, mostrando de maneira cabal o tanto e o quanto
o país perde a cada ano que estas reformas são postergadas.
Os supostos “Direitos trabalhistas” são muito difíceis de
serem explicados quando um bancário no Brasil recebe pouco
mais de 2 mil reais de salário por mês, e seu similar nos EUA
recebe mais de 8 mil reais na mesma função. É mais duro ainda
constatar que no Brasil esse empregado teria que trabalhar 3
anos para adquirir um automóvel sedã médio, e seu colega
americano o faria em aproximadamente 7 meses de trabalho.
Talvez seja um exemplo tosco, mas ilustra bem como os fatos
precisam ser analisados de maneira mais ampla.
No entanto, o que é ruim pode ainda piorar. Não
bastassem todas as leis arcaicas e paternalistas da C.L.T, a
cada ano somos “brindados” com novas obrigações, portarias
e normas, tendo a maioria delas sido escrita por quem nunca
deu um emprego sequer na vida. Deveria ser norma no serviço
público que, para atuar em determinados cargos, os
funcionários passassem por um estágio no setor privado para
saber quão difícil é a competição entre as empresas, e a
diculdade em atender as normas e mudanças a que somos

expostos, podendo assim compreender como são enormes os
gastos e esforços empreendidos no atendimento destas. Para
completar o quadro, somos scalizados com um rigor que nem
de longe se aplica a outros setores da sociedade, na maioria
das vezes de maneira punitiva e indefensável, pois a via de
regra somos tratados como culpados em tudo que se
apresenta e julgados de maneira pouco imparcial e quase
sempre contraditória.
Às vezes penso que dar empregos no Brasil tornar-se-á
impossível em pouco tempo, tamanhas são as diculdades
criadas no dia a dia das empresas.
Qual é o resultado disto? O Brasil produz por hora mais
ações trabalhistas que o Japão em um ano! É verdade, somos
de longe, o país com mais ações trabalhistas do mundo. E quer
você queira ou não, somos nós todos que pagamos caríssimo,
para manter a máquina de reclamações por meio dos impostos
que recolhemos com nosso árduo trabalho.
Nós todos sustentamos, através dos nossos impostos,
toda a estrutura do Judiciário trabalhista para proteger estes
supostos direitos. Digo supostos, pois caminhamos na
contramão do mundo, e todo este enorme contingente de
pessoas e esforços poderia estar a serviço de outras demandas
da sociedade, se as sonhadas reformas fossem aprovadas em
nosso congresso nacional.
Qual é o meu objetivo com este texto? Desabafar?
Talvez..., Mas, principalmente, levar você a pensar sobre
nossas responsabilidades e deveres como empresários e
cidadãos. A julgar pelo número de anos que os assuntos
levantados estão em pauta com nossos congressistas e
juristas, é necessário que façamos muito mais do que temos
feito. É necessário que façamos valer nossos direitos na
mesma proporção em que nossas obrigações são cobradas.
Por que nós temos que pagar a conta sempre?
Pense nisso toda vez que for convidado a comparecer a
uma reunião do seu sindicato. Pense nisso quando estiver
escolhendo seu candidato a deputado. Pense nisso quando
sua associação de classe precisar do seu apoio para fazer valer
seus pleitos e opiniões.
Juntos será muito difícil mudarmos algo neste país.
Sozinho penso ser impossível.

Márcio Roberto de Oliveira | Presidente
ACIA – Associação Comercial, Industrial e Agropecuária
de Poços de Caldas.

Presidente da Acia, Marcio Roberto de Oliveira, com o presidente da
Federaminas, Emílio Parolini, que visitou a federada de Poços de Caldas e
recebeu ofício solicitando que a Federação de Minas se manifeste no Congresso
Nacional contra os ajustes scais que o Governo Federal tem imposto aos
empresários, o que tem colaborado para o aumento da crise econômica do país.

ACIA COMEÇA A CADASTRAR OS COMERCIANTES
QUE FARÃO PARTE DA ‘‘PATRULHA DO COMÉRCIO’’

Os associados interessados em participar do grupo no WhatsApp com a Polícia Militar deverão
responder neste e-mail fazendo a inscrição, e ao mesmo tempo enviando o número do seu
telefone a ser cadastrado junto a ACIA, nesta parceria entre a Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária e o 29° Batalhão PM.
Atenção: Somente será cadastrado, o número do proprietário da empresa, ou do gerente por
ele indicado. As regras para utilização serão enviadas no próprio grupo.

RECEBA INFORMAÇÕES E CONVITES PELO E-MAIL DA ACIA
O associado que não tem recebido notícias e
convites através do e-mail da Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária, ou mesmo
que tenha trocado seu endereço, favor enviar
as alterações para:
assessoria.acia@pocos-net.com.br,
e que por dentro das ações realizadas por sua
entidade representativa.

ACIA PROMOVE AÇÃO SETORIZADA NA
AV e n i d a W E N C E S L A U B R A Z

ACIA EM SINTONIA COM O PODER LEGISLATIVO
O presidente da Acia, Márcio Roberto de Oliveira, o vicepresidente Comercial, Rodrigo Rezende, o vice-presidente
Industrial, Antonio Carlos Molinari, e o vice-presidente
Agropecuário, Gabriel Bertozzi, além do conselheiro e
presidente da Associação de Bares e Restaurantes, Ricardo
Mucciaroni, estiveram em visita aos novos dirigentes da
Câmara Municipal, para saudar a nova presidente Dra. Regina
Ciof, e o vice-presidente, Paulo Eustáquio de Souza, e
demonstraram interesse em debater com os vereadores os
diversos assuntos de interesse da classe empresarial, de
maneira democrática e proativa, objetivando sempre o
crescimento e progresso de Poços de Caldas.
Durante o encontro, os diretores da Acia lembraram que a
entidade sempre participou das discussões mais importantes
da Câmara, mas entendem que alguns temas mais complexos
necessitam de respaldo das entidades de classe de Poços para
que se tornem realidade. " Precisamos da aprovação do
projeto de padronização das calçadas aprovado nos termos
propostos pelo prefeito aos empresários; a elaboração de um
outro Código de Posturas que diculte ainda mais a
proliferação de ambulantes no município; o Plano Diretor que
precisa sair do papel e que seria importantíssimo para
direcionar o crescimento da cidade na questão urbana e
principalmente a do Distrito Industrial, com apoio aos nossos
industriais que já investem na cidade há muitos anos;
Preservação e ampliação dos pontos turísticos; Normatização
do trânsito de forma prossional, e com Mobilidade Urbana,
são itens emergenciais apontados como prioridades no Fórum
de Debates criado dentro da Acia e que envolve entidades de
Poços ", disseram eles aos representantes da nova mesa
diretora da Câmara.
Regina Ciof disse contar com a Acia e as demais
entidades do Fórum de Debates para que possam colaborar
com suas ideias e críticas nos projetos apresentados no
plenário da Casa. " Posso falar em nome de todos os
vereadores que, para nós é importantíssimo o interesse e
participação destas entidades nos assuntos que já estão, e os
que ainda entrarão em pauta no Legislativo, que é a casa
democrática do povo, e que para tanto tem sim que ouvir este
povo harmonicamente. Eu pessoalmente tenho trabalhado
em áreas de saúde e ambiental, inclusive agora estamos
debatendo os recursos hídricos da cidade, e precisamos de
que haja responsabilidade de todos quanto aos nossos
mananciais de água, matas, rios e represas, e conto com todos
para que nos ajudem nesta conscientização", concluiu a nova
presidente da Câmara Municipal, que demonstrou interesse
em reunir todos os vereadores com as entidades do Fórum de
Debates para discutir os assuntos mencionados.

A ACIA sempre em busca de melhores opções em soluções
para os negócios dos associados, conta com os serviços de
informações de crédito e inclusões de dívidas vencidas
disponibilizados pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito
(SCPC), por meio da Boa Vista Serviços/Equifax.
Nossos produtos possibilitam fazer consultas de CPF, CNPJ e
cheques, com a conabilidade do mais completo e abrangente
banco de dados do Brasil. A Boa Vista Serviços possui um
banco de dados com mais de 350 milhões de informações
comerciais sobre consumidores e 42 milhões de registros de
transações entre empresas. Um amplo portfolio de produtos
que atendem todos os ciclos do negócio: prospecção de
clientes, concessão de crédito, gestão de crédito e cobrança.
Somente em POÇOS DE CALDAS são mais de 800 empresas
associadas que alimentam exclusivamente este banco de
dados com cerca de 40.000 registros de devedores.
O SCPC atua com uma rede nacional que tem a participação
maciça das grandes redes de varejo, de todo o sistema
nanceiro e milhares de empresas liadas a mais de 2,2 mil
entidades representativas do varejo em todas as regiões do
Brasil. A riqueza de informações do banco de dados permite à
Boa Vista Serviços oferecer soluções inteligentes para auxiliar
o processo de tomada de decisões de negócios de seus cerca
de 1,2 milhão de clientes diretos e indiretos em todos os
segmentos da economia.
Por isso, o SCPC da ACIA POÇOS DE CALDAS possui
exclusivamente a melhor e mais abrangente informação de
crédito de Poços de Caldas e do país, oferecendo a todo o
mercado maiores e melhores subsídios para aprovação de
crédito.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35)
3722.4400/ 4401 ou pelo endereço eletrônico: acia@pocosnet.com.br
ACIA POÇOS DE CALDAS 79 anos evoluindo com eciência e
credibilidade.

Dando sequência ao programa de setorização de áreas
empresariais promovido pela Associação Comercial Industrial
e Agropecuária de Poços de Caldas - ACIA - , onde a Av.
Presidente Wenceslau Braz, gura como projeto piloto de um
polo a ser organizado e estruturado neste conceito de
aglutinação de estabelecimentos de uma mesma região, foi
iniciado processo de cadastramento de todos os atores
presentes na Avenida W. Braz, para que a ACIA possa a partir
dos dados obtidos, sistematizar as informações do grupo e
assim ter uma ferramenta para um eciente contato com
todos, independentemente de serem associados, objetivando
agilidade na organização de futuras reuniões e envio de
convites e comunicados gerais.
Este movimento de valorização da Av. Presidente
Wenceslau Braz, ainda que coordenado pela ACIA, passa
necessariamente pela vontade e desejo de realização de
cada um dos envolvidos. A tradicional frase motivacional: - A
União Faz a Força – tem muito sentido e aplicação nesta
empreitada. A ACIA entende que ha poucas chances de
resultados satisfatórios se os envolvidos se mantiverem
isolados, desagregados e focados apenas em seus próprios
negócios sem a percepção de que ha um grande potencial a
ser desenvolvido nesta importante via de acesso à Poços de
Caldas.
“Desejamos criar uma união salutar e colaborativa, que
norteie o poder público sobre nossas reais necessidades e
prioridades, além de que paralelamente às soluções advindas
da esfera governamental, promovam uma movimentação
bem organizada que poderá nos render outros frutos e
agregar valores, facilitando inclusive a prospecção de
patrocinadores, simpatizantes, visibilidade na mídia e outras
possibilidades de respostas positivas para o propósito da
constituição de uma via de acesso diferenciada a altura de um
polo empresarial e turístico como Poços de Caldas.” É o que
ressalta Gabriel Tarquinio Bertozzi, Vice Presidente
Agropecuário da ACIA, que é também empresário na Avenida
Wenceslau Braz.

bom início exigindo a participação de todos visto que os
formulários para preenchimento dos cadastros será obtido de
uma forma autônoma, fazendo com que ele se desloque por
todos os estabelecimentos da Avenida, impulsionado pela
ação de cada um que na sequência de seu correto e completo
preenchimento , se responsabilizará pela transferência do
mesmo ao seu vizinho mais próximo para que o mesmo
desenvolva o mesmo procedimento.
O livro de cadastramento acompanha uma pasta atrelada
a uma corrente para que todos possam entender o ideal de
que neste movimento todos deverão estar unidos ,
representando que cada participante é um elo importante no
processo.
O Grande apelo do programa de setorização da
Wenceslau Braz é caracterizar a Avenida como um polo de
Construção , Agropecuária,
Lazer e Serviços e desta forma foi criada a frase da
campanha:
Construção , agropecuária , lazer e ser viço A
WENCESLAU PRA VOCÊ É TUDO ISTO!

CADASTRO PARTICIPATIVO
Partindo deste princípio de que todos serão responsáveis
pelo sucesso da ação, o próprio cadastramento visa dar um

A GERENTE DE UMA EMPRESA DA AV. W. BRAZ,SANDRA FARIAS
RECEBENDO O CADASTRO PARA O PREENCHIMENTO

DIRETORES E CONSELHEIROS SE ESFORÇAM
PARA AMPLIAR OS SERVIÇOS DA ACIA AOS
ASSOCIADOS.
Semanalmente eles se reunem e estudam propostas que
venham atender as necessidades dos empresários, bem como
as intervenções junto aos órgãos públicos em pról da classe.
Você é nosso convidado a participar destas reuniões.
Basta se informou na secretaria da entidade, com Alice,
através do telefone: (35) 3697 - 4400

DIRETORES E CONSELHEIROS DA ACIA

CONVÊNIO COM A UNIMED E UNIODONTO
BENEFICIA ASSOCIADOS DA ACIA.
As 900 empresas associadas da Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas já estão
adquirindo planos de saúde e odontológico em condições
especiais, beneciando seus empregados e famíliares
Durante Café Empresarial , realizado em abril, Márcio
Roberto de Oliveira, presidente da ACIA (Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária), assinou os convênios
de parceria com a Unimed Poços e a Uniodonto, visando
garantir aos associados o acesso a planos de saúde e
odontológico em condições muito especiais. O evento teve a
presença de grande número de associados e representantes
das duas cooperativas, entre eles, Benjamim Posso,
presidente da Unimed Poços, e Maria Lúcia Oliveira, gerente
Executiva da Uniodonto.
“Desde que tomamos posse, temos procurado rmar
convênios visando oferecer vantagens para os nossos
associados”, explicou Márcio Roberto de Oliveira. “E o
convênio com plano de saúde era uma grande demanda, que
agora se concretiza com a Unimed Poços e a Uniodonto. Ele
beneciará todos os associados, especialmente os pequenos

LEGENDA

empresários, que, dicilmente, conseguiriam obter
condições tão diferenciadas como as oferecidas pelas
Cooperativas. Agradeço muito, a atenção e o esforço,
especialmente do médico Benjamim Posso, pela
viabilização desta parceria. Esperamos uma grande
adesão”.
Para o presidente da Unimed Poços, o convênio
com a ACIA é motivo de muito orgulho e alegria.
“Desenvolvemos todos os esforços para celebrar este
convênio e os empresários podem ter a certeza de que
terão à sua disposição uma completa infraestrutura
médica e hospitalar, além de programas de Saúde
Ocupacional e Saúde Integral, Agendamento Online de
Consultas, entre outros benefícios, direcionados aos
seus empregados e familiares”, destacou Benjamim
Posso.
“A assinatura deste convênio entre três entidades
tão sérias é muito importante e temos a certeza de que
todos se beneciarão com ele”, comentou Maria Lúcia
de Oliveira, gerente da Uniodonto. “Esperamos atender
a todas as necessidades e que haja um crescimento
constante desta parceria”.
Os associados da ACIA poderão obter mais
informações solicitando a visita de um representante da
Unimed através do telefone: 3729 - 3300

FÓRUM NA ACIA DISCUTIU A SEGURANÇA FÓRUM
PÚBLICA NA CIDADE EVENTO CONTOU COM A
Para o presidente da ACIA, Márcio Roberto de Oliveira, o
F
ó
r
u
m é uma ação que reúne várias entidades
PRESENÇA DO COMANDANTE DA PM NA REGIÃO
“Servir como canal de comunicação entre a população e as
autoridades para discutir temas importantes para a
comunidade”. Este um dos objetivos do Fórum, iniciativa
promovida por várias instituições representativas da cidade e
que discutiu a Segurança Pública no município com a presença
do Comandante do 29º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente
Coronel Frederico Antônio de Lima.
Em sua apresentação, o comandante da PM enfatizou a
importância de discutir a segurança pública e disse do seu
compromisso em reduzir os índices de criminalidade no
município. “Entre os 29 municípios mineiros com mais de 100
mil habitantes, Poços de Caldas já ocupou a 29ª posição, ou
seja, tínhamos o menor índice de criminalidade entre todas
estas cidades. Antes de assumirmos o comando, a cidade
estava na 26ª posição e agora já ocupamos a 24ª, ou seja,
estamos melhorando principalmente a sensação de segurança
na comunidade e a nossa meta é a que Poços volte a ocupar
novamente a 29ª posição”, enfatizou Frederico.

SCPC ALERTA PARA NOVAS OBRIGAÇÕES NA
COMERCIALIZAÇÃO DE VEICULOS
AUTOMOTORES, POIS TORNAM MAIS
TRANSPARENTE O RELACIONAMENTO ENTRE
EMPRESA E CLIENTE.
Fique atento a Lei 13.111 de 25 de março de 2.015, onde o
empresário que comercializa veiculos ca obrigado a informar
ao comprador a situação de regularidade do veiculo, como
furtos, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação e
outras restrições que impeçam a circulação do mesmo.
O SCPC- Serviço Central de Proteção ao Crédito disponibiliza
estas informações através de suas consultas na Boa Vista
Serviços.

compromissadas com o desenvolvimento e a cidadania e a
presença do comandante da PM foi um momento importante
de discussão e de busca por soluções. “ A ACIA se sente
honrada em participar juntamente com dezenas de outras
entidades deste Fórum e a presença do Tenente Coronel
Frederico foi muito importante pois, além de tomarmos
conhecimento das ações da Polícia Militar , analisarmos
também as nossas formas de colaboração e apoio para que a
cidade tenha ainda mais segurança. Em breve realizaremos
um novo Fórum e queremos contar com todos os
representantes das diversas entidades que, de forma
suprapartidária, participam voluntariamente com o objetivo
comum de melhorar a qualidade de vida em nosso município.
Este convite se estende também a todos que tenham este
mesmo compromisso”, declarou Márcio.

Os módulos débitos estaduais, sinistro e base leilão da opção

certocar já atendem a Lei 13.111 para comercialização de
veículos usados para pessoa física. Em caso de dúvidas, ligue
na Acia-Associação Comercial, Industrial e Agropecuária
Poços de Caldas - 3697 - 4400 , com Alice ou Alexssandra.

PREFEITO DISCUTIU VÁRIOS ASSUNTOS COM ASSOCIADOS NO "CAFÉ EMPRESARIAL"
O prefeito Municipal Eloísio do Carmo Lourenço esteve no inicio do ano participando de uma reunião de empresários na
Acia, acompanhado do vice-prefeito, Nizar El Katib. quando vários tópicos foram discutidos na oportunidade, como a ordem de
serviços para a revitalização da Rua Marechal Deodoro (cujas obras já estão em andamento), pedintes, ambulantes, Zona Azul, e
a questão da mudança no horário da Coleta de Lixo, implantado neste encontro em conformidade com os comerciantes.No
entanto, o assunto Segurança Pública foi o tema mais debatido, e foram apresentados pedidos para o que Chefe do Executivo
apresente solicitação ao Governo do Estado para que aumente o número de efeitivo das policias Militar e Civil para Poços e
região, o que ele acatou e considerou possivel, e também foi questionado sobre o motivo de a cidade ainda não ter sistema de
câmera de vigilância em alguns locais estratégicos, principalmente nas entradas da cidade. Eloísio informou que está em contato
com a Secretaria de Estado da Segurança Pública para que Poços tenha o projeto "Olho Vivo", que é um sistema interligado
diretamente com os órgãos de segurança de cada cidade, e que por certo irá inibir as ações dos bandidos, mas ainda não há
previsão de quando isto poderá ocorrer.
Sobre padronização das calçadas o prefeito rearmou a proposta do Executivo de arcar com 50% dos custos, cando os
outros 50% da obra aos proprietários dos imóveis, com tempo de dois anos aos que realizaram recentes obras em seus
calçamentos, porém até inicio de agosto ainda não havia uma posição ocial do Município sobre inicio das obras.
Ao nal da reunião, o prefeito Eloisio do Carmo Lourenço, e o vice Nizar El Katib receberam propostas levantadas dentro
do Fórum de Debates que a Acia realizou juntamente com outras 20 entidades de classe de Poços de Caldas, e que visam a
melhoria na qualidade de vida da população local.

EMPRESÁRIOS DEVEM FICAM ATENTOS AOS
GOLPES.
Assim como sempre ocorre, os empresários da cidade estão
recebendo boletos de cobrança indevidos, enviados por
entidades sem representação em Poços de Caldas e região, e
que não prestam nenhum serviço ou atendimento aos
mesmos. É o que acontece, por exemplo, com o boleto
enviado pela Associação Comercial Empresarial do Brasil, com
escritório em SP e Brasília, que envia a cobrança de forma
irregular já que não tem representatividade junto aos
comerciantes locais.
A Acia alerta que, o STF determinou que todo boleto deve
justicar o motivo da cobrança, e que a entidade acima
colocou como: "COBRANÇA ASSOCIATIVA - PAGAMENTO

FACULTATIIVO NOS TERMOS DA ..... CONST. FEDERAL"; ou
seja: quem paga, está contribuindo com esta prática indevida.
Os empresários que tiverem dúvidas dos boletos recebidos
poderão obter todas as informações na Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária Poços de Caldas, telefone: 3697 4400.
Também existem outros tantos golpes, como da Receita
Federal, e a pessoa se identica como funcionário da
Administração Fazendária para fazer cobrança de impostos
atrasados, e o de uma pessoa que liga de outro estado
alegando que deseja fazer uma compra para um parente em
Poços e pagar com depósito bancário. Na verdade ele vai até o
banco em sua cidade, faz o depósito no caixa eletrônico,
porém em um envelope em branco, e depois liga avisando que
errou no momento do depósito, colocando zeros à mais, e
exige o reembolso.

ACIA REUNIU SECRETÁRIO DE SERVIÇOS TORNE SUA EMPRESA FORTE E PROTEGIDA
PÚBLICOS E EMPRESA QUE COLETA LIXO COM
Venha fazer parte de uma entidade que representa os
interesses da classe empresarial de Poços de Caldas e região,
REPRESENTANTES DE BARES, RESTAURANTES E tradicionalmente conhecida por sua seriedade e credibilidade.
PADARIAS
Temos os melhores produtos para sua empresa:

VEREADOR FLÁVIO FARIA OUVIU ACIA, DME E
DMA SOBRE DESCARTE DE LÂMPADAS
FLUORESCENTES E PILHAS.

A reunião foi coordenada pelo vice-presidente Comercial
da Acia, Rodrigo Rezende, e teve o objetivo de analisar as
alterações propostas para a coleta de lixo orgânico na região
central, especicamente quanto aos bares, restaurantes e
padarias, ali representados pelos presidentes de suas
associações, Ricardo Mucciaroni, e do empresário
Marcos Delarolli. Assuntos debatidos:
1. A empresa alterou a rota para coletar o lixo orgânico de
alguns estabelecimentos que utilizam contêineres, E a coleta
passou a ser antes do horário de fechamento dos
estabelecimentos, sem modicar o horário pré estabelecido,
visando manter a integridade dos contêineres, evitando o
vazamento de resíduos provenientes do lixo orgânico,
mantendo a higiene e preser vando as calçadas.

Salientando que já existe lei federal que determina as
indústrias fabricantes deste material como responsáveis em
providenciar o seu recolhimento e o devido descarte, a
chamada logística reversa, o vereador Flávio faria pretende
elaborar um projeto de lei municipal para que este processo
seja regulamentado em nossa cidade. Diante da informação
de que a ACIA já participou de conversações sobre o assunto
em anos anteriores ele teve a iniciativa retomar as discussões
e na visita que fez aos diretores da entidade solicitou um
amplo debate sobre o tema. Trouxe a todos os participantes a
informação que alguns municípios estão se mobilizando junto
aos comerciantes e poder público, resolvendo este problema
da coleta, onde existem diculdades para que a lei federal seja
aplicada.

2. A prefeitura ainda estuda a possibilidade de autorizar os
estabelecimentos à utilizarem contêineres maiores.

- SCPC- Serviço Central de Proteção ao Crédito - Por meio
da Associação Comercial, o empresário tem acesso a um
banco de dados com informações e análises econômiconanceiras para apoiar decisões de crédito e negociações em
todo território nacional, além de ter disponivel uma gama de
produtos e ser viços amparando o empresário e
disponibilizando informações com qualidade e conabilidade.
Temos ainda informações de pendências nanceiras, cheques,
falências e concordatas.
- Representatividade: defendemos os interesses comuns
dos empresários junto aos Poderes: Executivo, Legislativo e
Judiciário, e no âmbito estadual junto a FederaminasFederação das Associações Comerciais de Minas Gerais.
- "Café Empresarial" - todas as últimas quintas-feiras de
cada mês, a partir das 08:30, diretores e conselheiros da Acia
se reunem com os associados, com objetivo de ouvir as
demandas dos mesmos. Evento aberto também aos nãoassociados, para que possam conhecer nossa entidade.

3. A empresa modicou o plantão da coleta aos domingos,
passando a fazê-la no período da tarde.

- Atestado Médico Ocupacional - Oferecemos: ASOAtestado de Saúde Ocupacional, PMSO e PPRA, com valores
especiais para as empresas associadas.

4. Foi fornecido o telefone de contato do setor responsável da
prefeitura 3697.2075 e da empresa 0800 370013 e
3713.6843 para que algum associado destes setores
manifeste sua diculdade na coleta de seu lixo orgânico. O
associado também poderá ligar para a Acia, 3697-4400.

- Certticado Digital com rapidez, segurança e facilidade,
já instalado na mídia e pronto para uso, além de suiporte
técnico gratuito e completo portifólio de soluções e o que é
melhor: qualidade comprovada.
- Convênios Médico e Odontológico, com preços e planos
diferenciados aos empresários, familiares e colaboradores.
- Cursos e Palestras: parcerias com o Senac, Senai,
Federaminas e Sebrae.
- Patrulha Comercial e Rede do Comércio Protegido parceria com a Polícia Militar e comunicação direta via
Associação Comercial, com objetivo de inibir ações de
criminosos.

DIRETORES E CONSELHEIROS DA ACIA

O presidente da ACIA considerou importante a atitude
do vereador em procurar ouvir a entidade de classe
empresarial antes de entrar com a Lei na Câmara. "Isto sem
dúvidas, é fruto do bom relacionamento que esta associação
tem junto aos parlamentares, pois tem sido sempre o nosso
objetivo de colaborar com ideias e sugestões nos projetos que
venham propiciar o crescimento econômico da cidade, e em
consequência o bem geral da comunidade", disse Márcio
Roberto de Oliveira, durante reunião com Flávio Faria, o
diretor do Departamento Municipal de Eletricidade, João Deon
e com o diretor do Departamento de Meio Ambiente da
Secretaria Municipal de Planejamento, Volnei do Lago,
quando cou acertado que estas instituições estarão
procurando modelos de coletas de lâmpadas, pilhas e baterias
que deram certos nas cidades de Americana-SP, e Curitiba-PR,
a intenção inicial é de que o comércio faça a coleta, a
prefeitura recolha e encaminhe para aterros apropriados que
não daniquem a natureza e que não tragam riscos às pessoas
que as manuseiam e a população, em geral.

A REUNIÃO QUE DEU INÍCIO AS DISCUSSÕES PARA QUE POÇOS
TENHA DESCARTE DE LÂMPADAS, PILHAS E BATERIAS DE CELULARES,
SEM PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE.

NOVOS ASSOCIADOS
- Osleida Móveis e Estofados - Rua Cobre 80 - Jd. Kennedy
- AJB Imóveis - Rua Major Cobra - 151 - Gama Cruz
- Hot Weels Pneus - Av. J. Pinheiro = 1.470
- Restaurante Comida da Mamãe - Rua São Paulo - 249
- Roda Roda Pneus - Av. José R. Prézia - 15
- Vidros e Cristais Vitoriano - Av. João Pinheiro - 3.730
- Deisy Soares Moda Íntima - Rua Peru - 95 - Quisisana
- Cozinhas e Interiores - Campo das Antas
- Drogaria Far Melhor - Av. Champagnhat 1.616
- Romeu e Julieta Modas - Rua Nico Duarte - 697 - Vila Cruz
- Drogarias Bem Brasil - Bandeira do Sul e Cascatinha
- Belle Glamoures Cosméticos - Rua Cel. V. Silva 4.785 - Vila Nova
- Escritório Contabil Plinio J. de Souza - Rua MG - 54
- Out Let Óculos - Rua Rio Gr. do Sul - 825
- FP Cimento e Cia - Av. Alcoa 6.000 - Jd. Kennedy
- Eliani Roupas - Rua Guaicurus - 108 - Vila Togni
- VR Vintage Mens Wear - Rua RJ - 317
- Voux Comunicação Avançada - Rua Dr. Mario Paiva- 208 - Vila Nova
- Upsteirs Treinamentos - Rua Pref. Chagas - 100
- Dare Store - Av. Champagnhat - 1.136
- Henrique Correa Consultoria - Rua Cap. Af. Junqueira - 418
- Master Clinica Odontológica - Rua Paraiba - 356
- Costelaria P. Caldas - Rua SP - 389
- Renata Estética Corporal - Rua Luiz Fernandes - 465 - Jd. Hortências
- Colmed Livraria - Rua Paraiba - 319
- Poços Parquet - Rua Antonio Matavelli - 268 - Vila Flora
- RCT Mat. Construção e Gramas - Rua José Edgar Moraes - 75 - Jd. Plhiladelphia
- It Works Idiomas - Av. Dr. David Benedito Ottoni - 277
- Animal Zoo - Av. Monsenhor Alderige - 864
- Thauanny Modas - Rua Vera Cruz - 230 - Vila Menezes
- AC Administração e Construção - Rua S. Francisco 33 - S. Benedito
- Pizza na Roça - Rua Correa Neto - 473
- Familia Carvalho Consultoria - Rua Santa Catarina - 35
- NSA Materiais de Construção - Rua Caetano Peterle - 270 - Jd. C. Club
- Relojoaria Universal - Rua Marechal Deodoro - 68
- Ded's Serviços Esportes - Rua Lazaro Fraga - 735 - Jd. C. Club
- Carvalho e Carvalho Imóveis - Rua Assis 211
- Inspeção Veicular - Rua João Pereira Jr. - 26
- Padaria Brasil - Rua Padre Assunção - 63 - Caldas
- Embala Poços - Av. Champagnhat - 1.545
- Panicadora e Confeitaria Barcelos - Av. Antonio Togni - 1.999 - Vila Cruz
- Infopoços Informática - Av. Leonor Delgado -399 - Jd. Plhiladelphia
- Vidros Vip - Rua Ipiranga - 58 - Caldas
- Casa da Estética - Rua Tutoia - 80 - Jd. Estados
- Marmoraria Ouro Minas - Av. Ver. Ed. Cardillo - 2627 - Pq Vivaldo L.Ribeiro
- Orçaplan Orçamentos - Rua Antonio Ravanelli - 67 - Santa Lucia
- Thais Milani Cosméticos - Rua Correa Neto - 102 sl - 02
- Birosca Festas e Eventos - Rod. Poços-Divinolândia - Km 2,5
- Neuza Cosméticos - Rua Julia Jansante - 15 - Jd. Paraiso
- Ig. Missão Boas Novas - Rua Laguna 773 - Jd. Estados
- Casa de Carnes Combati - Rua Canada - 227 - Quisisana
- Garbfer Ferragens e Ferramentas - Rua Gabriel 700 - Dom Bosco
- Atual Modas - Av. Fany C. Prata - 882 - Jd. S. Paulo
- Natacha Cabeleireira - Rua Clementina de Jesus - 92 - Est. São José
- Humanize Psicologia - Rua Rio Gr. Suil - 286
- Black Maria Calçados - Av. Major A. Fernandes - 402 - Botelhos
- BM Engenharia - Av. João Pinheiro - 560
- Cobra Seguros - Rua Sebastião J. Luiz 140 - Jd. Del Rey
- Fut Poços Escolinha Futebol - Rua Pernambuco - 319
- Brasil GSM - Rua Pref. Chagas - 267
- Yes Cosméticos - Rua Rio Gr. Sul - 882
- Transloc Locações - Rua Antonio Camilo Silva - 85 - Jd. Ypê
- Artes e Cores Tintas - Rua Leontina Generoso - 100 - S. Conrrado
- Madame Formiga Confeitaria - Rua João B. Brandão - 95 - São Geraldo
- Energsol Aquecimento Solar - Av. J. Pinheiro - 2.930
- Espaço Vida Saudavel - Rua João S. Oliveira - 278 - Jd. C. Club
- Thiago Almeida Fotograas - Rua Paraiba - 697
- Padaria e Confeitaria Doçura - Rua Isac Rodrigues - 90 - Cabo Verde
- Ocina do Celular - Rua Get. Vargas - 159 - São J. Boa Vista
- Metal Poços - Av. Antonio Togni - 2.911 - V. Cruz
- Toa a Toa Vestuário - Av. Santo Antonio - 16 - Cascatinha
- O Espanhol Sorveteria - Rua Pedro Aversa - 215 - Monte Verde
- Metta Cobranças - Rua RJ - 69 sala 27
- PHD Produções Artísticas - Rua Manoel L. Zuanella - 144 - Santa Angela
- Grupo CS Gerenciamento de Condominios - Rua Pernambuco 761
- Fraga Estacionamento - Rua Dr. Norberto Carlos - 164
- Pizzaria Gran Fraterllo - Rua Gabrielina L. Junqueira - 175 - S. Rosália
- Alliance Sistema de Seguranças - Rua João Saccomam - 565 - Jd. Acácias
- Caroline Tour - Rua Assis Figueiredo - 1.300
- Benibara Temakeria Prod. Naturais- Av. João Pinheiro - 99
- Lider Mat. Hidraulicos - Av. Mons. Alderige - 7 - Jd. C. Clube
- Cantinho de Minas Artesanato - Rua Junqueiras - 490

