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Jornal ACEIG
A voz do empresário

ACEIG convida para coquetel empresarial

www.aceig.com.br

Veja ainda nesta edição:
ACEIG marca presença no Projeto Cidadania
Premiação do cartão Syprocard PÁG. 2

PÁG. 4

PÁG. 3

No dia 10 de março de 2017, sexta 

feira ,  a  Associação Comercial  e 

Empresarial de Igarapava irá lançar as 

Campanhas Promocionais do ano de 

2017, com o tradicional Coquetel 

Empresarial! 

Visando incentivar o marketing e 

propaganda das empresas associadas, 

além de facilitar a participação e 

seguindo a nova proposta da Diretoria, 

este ano todas as Campanhas (Mães, 

Namorados, Pais e Natal) serão lançadas 

de uma só vez e o associado poderá aderir 

ao pacote completo, diferente dos anos 

anteriores.

O evento será realizado na própria sede 

da Entidade, a partir das 19h. Na ocasião, 

acontecerá também, uma breve palestra 

do SEBRAE.

Você, amigo empresário, é nosso 

convidado de honra! Venha e fique por 

dentro de todas as novidades! As 

Promoções estão imperdíveis!

Confirme sua presença através do 

telefone: 16 3172-1709, até o dia 

08/03/2017.

Reunião da AMITAN acontece no auditório ACEIG
CCAA e ACEIG investem na capitação dos
profissionais igarapavenses e fecham convênio

ACEIG e Polícia Militar lançam Projeto
Palestra Prospecção Qualificada - SCPC
Diretoria se reune para tratar sobre Feira de Negócios



Ganhadora da Promoção "Usou, ganhou"
Helen e a Presidente ACEIG Ana Maria

A parceria da ACEIG com os cartões 
Sysprocard premiou a usuária Helen da Silva 
Manoel com o cartão Premium.

O cartão convênio Sysprocard é um benefício 
elaborado para facilitar o momento de compra 

de funcionários e empresas. Nesta modalidade, 
o cartão da Sysprodata permite compras em toda 
rede de associados a ACEIG que engloba 
empresas  de  todos  os  se to res  como: 
supermercados, farmácias, óticas, livrarias, 
postos de combustíveis entre outros segmentos 
do comércio.

Somente as empresas associadas a ACEIG 
possuem autorização para comercializar o 
cartão tanto para seus funcionários quanto para 
efetuar vendas para usuários em geral do 
município.

A promoção “Usou ganhou” é uma promoção 
que todos os usuários do cartão participam 
automaticamente. “Todo mês, ao final do 
fechamento do período 21 a 20, fazemos um 
sorteio de um cartão Premium no valor de $ 
100,00 para gastar nas empresas do município 

2 Jornal ACEIG IGARAPAVA, MARÇO DE 2017

ACEIG marca presença no projeto cidadania
Na manhã do dia 05 de fevereiro de 2017, 

aconteceu na Praça Ilka Fleury, o evento 
Cidadania nos Bairros. O Projeto faz parte do 
novo governo da Prefeitura de Igarapava e vem 
d e  e n c o n t r o  a o  s l o g a n  q u e  c a r r e g a : 
“Compromisso com o trabalho”.

O evento irá percorrer por toda a cidade - nos 
bairros e tem o intuito de fortalecer vínculo com 
o povo, ouvindo-os para poder atendê-los em 
suas reivindicações, conforme disse o atual 
Prefeito, Dr. José Ricardo: “Queremos ficar 
mais próximos da população, pois somos os 
servidores que estarão servindo a todos, durante 
esses quatro anos, então é preciso caminhar lado 
a lado! ”

A ACEIG marcou presença neste nobre 
evento, que além de trazer assistência social 
(através de informações sobre saúde física e 
mental, direito – OAB, corte de cabelo, 
sobrancelhas, etc.), trouxe muito lazer e 
entretenimento a todos que estiveram presentes 
e parabeniza o Prefeito Municipal, vereadores e 
todos que colaboraram para que o Projeto 
acontecesse. Parabéns pela bela iniciativa! 

Dr. José Ricardo prestando atendimento à população

Assistência social no Projeto Cidadania

Vereador Gélio José Preciozo entre amigos

A Gerente Execu�va Viviane Lacerda esteve presente no P. Cidadania

Premiação do cartão Sysprocard saiu para usuária de Igarapava
(conveniadas a ACEIG e ao Sysprocard), para 
um usuário que utiliza o cartão. O sorteio é 
aleatório e engloba todos os usuários das 
empresas conveniadas ao cartão benefício 
Sysprocard. Uma gratificação por estar 
utilizando nossos cartões. Quanto mais usar 
mais chances tem de ganhar! ” - Ressalta Thalita 
Carvalho responsável pelo atendimento 
Sysprocard.

A usuária Helen afirma que ficou muito feliz 
com a premiação, recebeu seu cartão Premium 
das mãos da atual presidente da ACEIG, Ana 
Maria Vieira da Silva Filetto, e poderá gastar 
seus créditos em qualquer empresa conveniada a 
ACEIG e ao cartão Sysprocard.
*Se você é associado à nossa entidade e ainda não possui 
liberação para realizar vendas com o cartão Sysprocard, 
procure imediatamente a ACEIG para solicitar 
liberação- Falar com Marcela. Telefone: 3172-1709.
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Reunião da AMITAN acontece no auditório ACEIG

Governança de Igarapava e região par�cipam da reunião da AMITAM

Dr. José Ricardo, Prefeito de Igarapava, apoia a AMITAM

Representantes de várias cidades da região es�veram presente na reunião da AMITAM

As governanças de várias cidades da região 
estiveram presentes. Com uma pauta bem 
enxuta a AMITAM - Associação dos Municípios 
de Interesse Turístico da Alta Mogiana, 
promoveu sua primeira reunião do ano, na 
última quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2017 
em Igarapava. O local escolhido foi a sede da 
ACEIG - Associação Comercial e Empresarial 
de Igarapava. 

Inicialmente o Presidente Sr. Elves Carreira 
(Ex-Prefeito de Brodowski) iniciou suas 
palavras agradecendo a todos e logo em seguida 
passou a palavra para o Prefeito de Igarapava Dr. 
José Ricardo, que fez suas colocações de apoio a 
AMITAM e de projetos que está pretendendo 
realizar no setor em sua administração.

O presidente Elves agradeceu a participação 
de todas as cidades, dos Prefeitos presentes e 
falou sobre a satisfação de estar encerrando seu 
mandato à frente desta entidade que muito 
contr ibuiu com os municípios  para o 
desenvolvimento do turismo local e regional. 
Lembrou das oportunidades que as cidades têm 
agora com os recursos do MIT - Município de 
Interesse Turístico, no qual sua cidade de 
Brodowski foi a primeira a ser contemplada, e da 
possibilidade do ICMS Turístico que o governo 

de Minas coloca à disposição dos municípios 
mineiros. Estiveram presentes os representantes 
das cidades de Santa Cruz da Esperança, 
Conquista, Sacramento, Uberaba, São Simão, 
Igarapava, Pedregulho, Aramina, Altinópolis, 
Delta e Brodowski. Das empresas parceiras 
também marcaram presença: a Presidente da 
ACEIG, Sra. Ana Maria Vieira da Silva Filetto, o 
Coordenador do CITUR Rural do Sindicato 
Rural de Uberaba Alex Sandro Oliveira, e o 
representante da UHE Igarapava Kessius 
Moraes.  

A ACEIG, acredita e apoia a AMITAM no 
incentivo ao desenvolvimento do turismo local e 
regional, seguindo à risca sua missão, que em 
suma é promover o desenvolvimento sócio 
econômico de nosso município.

CCAA e ACEIG investem na capitação dos profissionais igarapavenses e fecham convênio
Proporcione capacitação profissional e satisfação pessoal a 

todos os seus funcionários, com a qualidade de ensino CCAA. 
Um profissional satisfeito e bem-preparado tem mais 
motivação e eficácia nas tarefas do dia a dia. E para que você 
possa obter esse ganho de produtividade em sua empresa, 
oferecemos: Horário adequado ao expediente de trabalho; 
Aulas individuais ou em grupos reduzidos, com nossos 
professores; Material didático próprio desenvolvido por 
falantes nativos do idioma; Desconto diferenciado para os 
colaboradores da empresa.

O CCAA vem confirmando ano a ano sua liderança em 
ensino de idiomas. Qualidade, inovação e tradição têm sido os 
pilares para alcançar tamanho sucesso de uma rede que hoje 
contempla hoje 845 unidades no Brasil e no exterior. 

Assim como a informática, o inglês tornou-se qualificação 
indispensável para o profissional e a ausência deste item no 
curriculum impede o candidato de passar para outras fases do 
processo seletivo. Em um mercado altamente competitivo, 
quem não tiver pelo menos esse idioma está fora da disputa por 
uma vaga no mercado de trabalho.

Como o inglês já se tornou um item básico no curriculum, as 
empresas procuram atualmente profissionais que dominem o 
inglês e também uma terceira língua como, por exemplo, o 
espanhol. Tal fato se explica pelo crescimento dos negócios 
proporcionado pela consolidação do Mercosul e pela 
quantidade de negócios firmada por empresários espanhóis – a 
Espanha é o segundo país que mais investe no Brasil, só 
perdendo para os Estados Unidos da América. Os que tiverem 
fluência nesses idiomas têm ótimas chances de conseguir um 
bom emprego.

Para quem deseja iniciar ou aprimorar seus conhecimentos, 
o CCAA oferece cursos de inglês e espanhol, agora com uma 
grande novidade para as empresas associadas da ACEIG e seus 
funcionários, um SUPER DESCONTO de 30% no curso de 
inglês e 50% no curso de espanhol.

CCAA – QUANDO VOCÊ VÊ, YOU ARE SPEAKING 
Desconto válido para alunos novos, para mais informações 

procure a unidade: CCAA de Igarapava - Rua Presidente 
Vargas, 55, Centro  - Telefone: 3172-3196

ACEIG e CCAA fecham convênio

CCAA E ACEIG: JUNTOS SOMOS MAIS!
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 A Polícia Militar, sob comando do 1º 
Tenente PM Lucas Sançana de Melo, 
lança em parceria com a Associação 
Comercial de Igarapava um inovador 
projeto para redução dos índices 
criminais na área central do nosso 
município. Denominado “Comércio 
Solidário”, o projeto visa aproximar 
comerciantes, ampliando o sentimento de 
pertencimento social e aproximando 
cada vez mais a população com os 
agentes responsáveis pela segurança 
p ú b l i c a  e m  n o s s a  c i d a d e .  O 
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p r o p o s t a 
apresentada pela Polícia Militar depende 
da adesão do maior número possível de 
comerciantes, e funciona da seguinte 
f o r m a :  p o r  m e i o  d o  a p l i c a t i v o 
WhatsApp, foi criado um grupo com os 
interessados em participar do projeto, 
administrado por um Tutor, escolhido 
pela comunidade local presente em nossa 
última reunião no dia 17 de janeiro e com 
a  p r e s e n ç a  d o  C o m a n d a n t e  d o 
Policiamento em Igarapava, sendo desta 
forma criado um link direto com o 
responsável pela designação das viaturas 
para as áreas mais críticas do município. 
Além disso, uma placa é colocada em 
cada estabelecimento cadastrado, com os 
seguintes dizeres: “Área vigiada pela 
comunidade – comunicamos toda atitude 
suspeita para a Polícia”. Dessa forma, os 

ACEIG e Polícia Militar lançam Projeto no intuito
de reduzir a criminalidade no comércio

comerciantes se responsabilizam por 
informar à PM, quaisquer atitudes que 
ju lgarem fug i r  da  normal idade , 
possibilitando que a viatura chegue mais 
rápido e com maior riqueza de detalhes 
para o atendimento da ocorrência. Nas 
palavras do próprio Tenente Lucas, 
“ . . .apenas dessa forma,  com um 
comerciante olhando pelo outro, 
ampliando o número de pessoas zelando 
pela segurança pública de Igarapava é 
que conseguiremos reduzir o número de 
delitos registrados na área central da 
cidade, na grande maioria furtos e 

roubos. ” Contamos com a participação 
de todos os comerciantes, procurem a 
ACEIG ou o Destacamento de Polícia 
Militar para realizar seu cadastro no 
Projeto. É de suma importância estarmos 
unidos com nossos representantes nessa 
busca por melhores condições. A Polícia 
Militar tem feito sua parte, não podemos 
n o s  o m i t i r  a g o r a  d e  n o s s a 
responsabilidade.  “Segurança Pública é 
d e v e r  d o  E s t a d o ,  d i r e i t o  e 
responsabilidade de todos. Apenas 
juntos, com políticas públicas como essa 
é que poderemos reduzir os impactos dos 
diversos problemas sociais que assolam 
nosso país. A Polícia Militar não trabalha 
com as causas da insegurança, mas sim 
com as consequências. Não vemos, 
porém, médicos serem cobrados pelas 
doenças existentes ou pelo aparecimento 
de uma nova, não vemos professores 
sendo cobrados pelo número de 
analfabetos, pois isso seria incoerente e 
injusto, ou seja, a PM continua sendo 
injustiçada e cobrada pelos milhares de 
criminosos que retroalimentam o sistema 
todos os dias. Com as ferramentas que 
nos são dadas (leis), estamos fazendo o 
melhor que podemos, tenham certeza, 
precisamos que todos vistam a camisa do 
bem, e nos ajudem nessa difícil batalha” 
(Lucas Sançana de Melo – Comandante 
da Polícia Militar em Igarapava).

Palestra Prospecção Qualificada – SCPC
No dia 17 de Fevereiro a ACEIG recebeu a visita 

da gerente de rede do SCPC – Boa Vista Serviços, 
Flavia Danielle Ramos da Cunha, que ministrou 
uma palestra sobre Prospecção Qualificada, que visa 
atender empresas que utilizam inteligência para 
definir a estratégia no processo de prospecção e 
rentabilização de clientes. Na ocasião, falou 
também sobre produtos e tirou dúvidas sobre 
diversos assuntos relacionado à área de atuação.Par�cipantes em busca de orientações.

Diretoria Executiva se reúne para tratar sobre Feira de Negócios
A Diretoria Executiva da ACEIG está desde o começo do 

ano articulando novos projetos para o ano de 2017 e um deles 
é a realização de uma Feira de Negócios para os associados, 
em Igarapava. E na segunda semana de fevereiro, se 
reuniram na sede do Igarapava Esporte Clube (espaço 
cogitado para o acontecimento), juntamente com o arquiteto 
Renato V. Piedade a fim de desenvolverem o projeto. Trata-
se de um feirão de saldos que visa promover as vendas e 
alavancar o comércio. A feira está prevista para acontecer em 
meados do ano. Aguardem...em breve, novidades!Diretoria Execu�va se reúne com arquiteto Renato
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