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MOÇÃO DE APLAUSOS PARA ACIMON 
Criação do CP10 e realização do Viva Monlevade em parceria com instituições

monlevadenses são reconhecidas pela Câmara Municipal 

MOÇÃO DE APLAUSOS PARA ACIMON 



www.twitter.com/@AcimonComunica
www.facebook.com.br/acimon.joaomonlevade
@acimonjoaomonlevade

www.acimon.com.brSITE

Cássio Barros Evangelista é Presidente da Associação 

Comercial, Industrial e Prestação de Serviços de João 

Monlevade  -  ACIMON  -  e está em sua primeira Gestão.

Queremos ouvir você!

Participe, opine, exerça seu Associativismo.

Fale com o Presidente:

presidente@acimon.com.br

(31) 3851.6056

Palavra do Presidente
 Mudar é preciso. Certamente, alguma vez na vida, ouvimos esta frase ou a dissemos 
para alguém. Ou até mesmo alguém nos aconselhou a mudar. O certo é que em qualquer 
momento de nossas vidas, seja no trabalho, nas questões familiares e nos projetos para o futuro, 
a gente tenha que mudar, para con�nuar crescendo. Ou seja, melhorar como pessoa, cidadão e 
profissional. E esta regra vale também para o mundo dos Negócios. Principalmente em um 
mercado globalizado e dinâmico no qual nos encontramos. Onde a necessidade de agilizar os 
processos da comunicação e troca de conhecimento encontram-se cada vez mais conectadas 
com à grande rede.
 No caso da Acimon, temos trabalhado o ins�tucional e as ações nas mídias sociais, 
atendendo à necessidade de estarmos mais perto dos nossos associados e comunidade. E 
dentre essas ações, neste mês estamos lançando uma novidade, o Informa�vo Acimon Online, 
mudança importante que nos permi�rá uma divulgação ampla via Whatsapp e Site Oficial. Aliás, 
este úl�mo é outro mo�vo para nos orgulharmos. Após um breve período fora do ar, lançamos 
em julho o novo site. Moderno, atra�vo e de fácil navegação, o site www.acimon.com.br chega 
para melhorar ainda mais a comunicação da associação comercial com o município e região. 
Portanto, acesse e navegue em nossas páginas, um rico conteúdo e informações úteis para o seu 
negócio te esperam.
 No site, o leitor também encontrará no�cias sobre o Comitê Permanente de Desenvol-
vimento Econômico e Social da Acimon - CP10, que recentemente promoveu na cidade o projeto 
“Viva Monlevade”, evento este que envolveu as ins�tuições membros do CP10, além das 
pessoas que nele trabalharam voluntariamente, doando o seu tempo e habilidades para termos 
uma cidade cada vez melhor para seus habitantes. Este projeto resultou em uma homenagem da 
Câmara Municipal, por meio de “Moção de Aplausos” para a en�dade, a qual compar�lhamos 
com todos que acreditam na Acimon e no CP10.
 A Acimon Mulher também vem desempenhando muito bem as suas ações de desen-
volvimento empresarial e empoderamento feminino. O “Cozinha Show” realizado dentro do 
“Fes�val de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade” recebeu inúmeras crí�cas 
posi�vas do público par�cipante. Diferenciado e rico em cultura gastronômica, o evento já está 
confirmado para o próximo ano. Agora é só esperar pelos próximos pratos deliciosos.
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 No dia 04 de julho, a Acimon realizou em parce-

ria com o Sebrae, Sicoob Credimepi e Federaminas a 

palestra “Eu sou um vendedor - Minha a�tude, meu 

sucesso”. O evento que acontece dentro do projeto 

AssociaMinas,  contou com a presença de mais de 90 

profissionais da área de vendas.
 Com muito humor, dinâmica e conteúdo, o 

palestrante Rodrigo Morart conquistou o público. Em 

sua abordagem estava não somente técnicas de vendas 

e abordagem, mas, principalmente, a u�lização da 

inteligência emocional no ambiente de trabalho e no 

momento da venda. 
 Já no dia 09 de julho, foi a vez da psicóloga e 

coach Renata Ribeiro ministrar a palestra “Cria�vidade 

e Mercado de Trabalho”. A palestra ocorreu em parce-

ria com a Acimon, Acimon Mulher, Sebrae e Sicoob 

Credimepi, dentro do Fes�val de Inverno de Ouro Preto, 

Mariana e João Monlevade, reunindo 36 par�cipantes.

 O Sebrae e seus parceiros Acimon e Sicoob 
Credimepi promoveram em junho a “Semana de 
Marke�ng e Finanças”. No dia 12, a palestra “Onde está o 
meu lucro?” e no dia 13, a oficina “Excelência no 
Atendimento ao Cliente”. Houve consultorias também.

 A Acimon promoveu em parceria com a OAB-JM 
o curso “Compliance Trabalhista” no dia 30 de julho, no 
auditório da Acimon, para uma turma de 60 pessoas.
 O público do Curso foi contadores, administra-
dores, gestoras de RH, advogados, empresários e  audito-

res internos e externos, 
bem como demais interes-
sados na implantação ou 
prestação de consultoria 
na área de compliance.

 s           Palestra  Curso - Parceria OAB

 A atriz e produtora cultural, Carla 
Lisboa (foto), promoveu nos dias 15 e 16 
de julho o workshop “Teatro Corpora�vo” 
para uma turma de 10 pessoas, dentre em-
presários, colaboradores e autônomos. O 
evento ocorrido na Acimon teve por obje�-
vo desenvolver a comunicação dos par�ci-
pantes por meio de técnicas teatrais como 
exercícios e jogos, dando maior capacida-
de de compreensão entre os envolvidos 
em reuniões empresariais, palestras, aulas 

Credimepi&

Workshops
Teatro Corpora�vo Liderança de Alta Performance
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CRONOGRAMA DE TREINAMENTO: Deseja se capacitar conosco? Então, fique atento às nossas
divulgações  de  Cursos  e  Palestras nas redes sociais.  Envie também sua sugestão  de temas no
31 3851-6056. Qualificar-se é o diferencial!
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PARTICIPE ATIVAMENTE DOS TREINAMENTOS. CAPACITE-SE! O MERCADO EXIGE OS MELHORES

C D Eentro de esenvolvimento mpresarial
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Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

e outras situações do 
co�diano empresarial.

 Em abril, a 
psicóloga e coach 
Renata Reibeiro 
realizou o workshop 
“Liderança de Alta 
Performance” para 
70  pessoas, dentre 

empresários e colaboradores da área gerencial, no 
auditório da Acimon (foto).
 A capacitação foi gratuita e contou com a 
parceria da Acimon e Sebrae.

Semana de Marke�ng e Finanças 



Coleta de
Resíduos

A ACIMON ajuda a 

sua empresa

a cuidar do

Meio Ambiente. 

Podem utilizar este serviço: Hospitais, Postos de saúde, 

Consultórios, Clínicas odontológicas e estéticas,

Pet shops e Veterinárias, além de Oficinas, Indústrias e 

Empresas de frotas de veículos.

(31) 3851-6056
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 A Diretoria da Acimon visitou na manhã do dia 19 de 
julho, a Usina da ArcelorMi�al. O convite à visitação surgiu 
durante reunião de Diretoria da Acimon, por meio do gerente de 
Recursos Humanos, Vander Ferraz Neves.
 Neves, que representa a Usina na diretoria da Acimon, 
recebeu uma sugestão de visitação aberta ao público do também 
diretor Rodrigo Messias, o que foi prontamente aceita e 
agendada.
 A intenção de Messias é de que a população, ao visitar a 
unidade monlevadense, conheça melhor a indústria, os seus pro-
cessos, números e qualidade da sua produção e entenda a impor-
tância da Usina para o município e economia regional e nacional.
 A Acimon foi recepcionada e acompanhada pelos geren-
tes da ArcelorMi�al, que gen�lmente passaram ricas infor-
mações sobre o nível da qualidade da produção atual que sai de 
João Monlevade para o mundo.
 Ao fim da visitação, o presidente da Acimon, Cássio 
Barros Evangelista, agradeceu a oportunidade e reconheceu a 
importância da Usina abrir suas portas para os monlevadenses.

Visitação à Usina foi celebrada por toda diretoria que ansiava por conhecer 
o co�diano da produção da indústria e detalhes da sua história

Diretoria da Acimon visita Usina da ArcelorMittal 

Acimon lança novo site com visual moderno
 A Acimon está com o seu novo site no ar desde o 
dia 24 de julho. Moderno e mais funcional, o site traz um 
visual atra�vo e fácil de navegação. Nele, o usuário 
encontrará informações ins�tucionais, serviços oferecidos 
pela en�dade, no�cias sobre as ações e projetos desen-
volvidos pela Diretoria e Equipe de Colaboradores, além de 
poder acessar com facilidade os serviços des�nados aos 
associados (portal Serasa Experian, emissão de segunda 
via de boletos do Sicoob Credimepi e ACE Currículos).
 De acordo com o presidente da Acimon, Cássio 
Barros Evangelista, o novo site possui todos os atra�vos e 
funcionalidade para servir aos associados e interessados 
em conhecer melhor o trabalho da associação comercial. 
“Esta gestão está comprome�da em avançar na era tecno-
lógica e levar mais produtos e serviços que atendam me-
lhor nossos associados. E mais, queremos conquistar no-
vos associados, pois entendemos que aqui é a Casa do Em-
preendedor monlevadense, e que estamos prontos para 
receber os empresários e empreendedores”, declara ele.

Site dinâmico e funcional para 
facilitar a navegação 
dos associados
e visitantes

Serviços, Fotos de eventos
e informações de
relevância ao alcance
de todos

Acesse www.acimon.com.br Empresa Forte é Empresa Associada!



Av Wilson Alvarenga, 519 - Carneirinhos 
João Monlevade - MG

(31) 3851-5660
UNID. JOÃO MONLEVADE
         

Rua Ricardo Leite 80A
Carneirinhos 

João Monlevade - MG

31 - 3851 5756

Mais de 100 cursos para você. 
acesse o site e ganhe um curso grátis 
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ACE´s contratam profissional para análise

e implantação do APL Turismo

Projeto de longo prazo irá atrair turistas para os principais pontos turísticos da região

 As Associações Comerciais e Empresariais da Região do Médio Piracicaba (ACE’s) contrataram recentemente 
um profissional do setor de Turismo para implantar o projeto do Arranjo Produ�vo Local (APL Turismo). Com extenso 
currículo no Estado e longa carreira acadêmica, o professor Mário Braga Corrêa passará a prestar consultoria para as 
ACE’s que aderiram ao projeto, que visa propiciar uma melhor geração de emprego e renda para os habitantes da 
região, além de promover qualidade de vida.
 Segundo o presidente da Acimon, Cássio Barros Evangelista, as discussões sobre o tema nos encontros regio-
nais das ACE’s, dentro do Plano Regional de Desenvolvimento, têm sido importantes para a orientação das ações. 
Entretanto, com a chegada do profissional, poderá gerar os frutos necessários para que se possa alavancar o turismo 
das cidades envolvidas no projeto. “O professor Mário Braga tem o know-how de que precisamos para fazermos os 
levantamentos com as comunidades das cidades e estabelecermos os principais pontos atra�vos de cada local. Ele 
também terá a responsabilidade de criar um circuito regional de turismo, o que trará cada vez mais turistas para a nossa 
região”, explica. Atualmente nove cidades integram os encontros das ACE’S aderiram ao projeto. São elas: Barão de 
Cocais, Bela Vista de Minas, Itabira, João Monlevade, Rio Piracicaba, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio 
Abaixo, Santa Bárbara e Nova Era.
 O Circuito Turís�co terá como diretrizes a Organização Mundial do Turismo (WTO) e seguirá os melhores casos 
de sucesso de regionalização mundial. É o que explica o professor Mário Braga, que planeja envolver os habitantes no 
projeto, e apresentar os impactos sociais que poderão acontecer na região com a implantação do mesmo. “Após 
pesquisas e iden�ficação dos pontos mais atra�vos de cada município junto às comunidades, iremos trabalhar a 
valorização cultural, uma vez que antes do turista gostar do local, o próprio morador deverá gostar e divulgar”, enfa�za. 
Para o professor, o projeto necessita do apoio de todos e deverá trazer resultados de médio a longo prazo.

Duplicação da BR-381 também é pauta fixa nas reuniões das ACE’s
 Depois de muitas incertezas, foi confirmada a manutenção do traçado atual - trecho que passa por monlevade - dentro do projeto de 
Duplicação da BR-381. A informação foi passada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, em reunião com deputados mineiros ocorrida no 
dia 19 de julho. Durante conversa, o ministro explicou que o traçado da duplicação passará por João Monlevade e que já estaria discu�ndo com o 
diretor de Obras da Construcap, Marco Aurélio Guimarães, sobre esta definição. Ele também adiantou sobre a questão dos pedágios e ro�na de 
trabalho dos caminhoneiros. “Primeiro há previsão de posto de parada para caminhoneiro. A concecionária será obrigada a proporcionar locais 
de descanso para o caminhoneiro, com espaço cercado e adequado. Assim, evita que o caminhoneiro fique ansioso para chegar ao seu des�no”, 
explicou. Sobre os pedágios, Freitas contou que será u�lizada pela primeira vez o sistema de tarifa dinâmica, com determinado valor para pista 
simples (R$ 8,00) e outo valor para pista dupla (R$ 11,00) a cada 100 Km rodados. Entretanto, os valores ainda passarão por consulta pública.

Fonte: Site DeFato Online
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Noites de sabores e encontros
agradam monlevadenses

 Com muita interação e ale-
gria, a Acimon Mulher, Acimon e 
seus parceiros promoveram no dia 
10 de julho, o encerramento do 
“Cozinha Show”. As Chefs Ana do 
Nomad e Elizete do Buffet Barenze 
apresentaram pratos deliciosos para 
os convidados. Entrada: Toucinho de 
barriga ao molho de abacaxi e pi-
menta biquinho da Chef Ana do 
Nomad. Prato principal: Paella 
Mineira da Chef Elizete do Buffet 
Barenze.
 Já no dia 09 de julho, a 
primeira edição do Cozinha Show 
contou com as Chefes Prá�cas 
Gabriela da Viva Leve e Carol Barros. 
Os pratos preparados na hora para o 
público convidado foram Canelone 
de abobrinha com ricota e frango 
(Low Carb) e Canelone de abobrinha 

Evento foi realizado pela Acimon Mulher dentro do Festival de Inverno

com ricota e espinafre (Low Carb 
Vegetariano), da Gabriela da Viva 
Leve. E bolo de brigadeiro (Low 
Carb), da Carol Barros.
 Elogiado, pres�giado e con-
corrido, o evento integrou a pro-
gramação do Fes�val de Inverno de 
Ouro Preto, Mariana e João Monle-
vade. E contou com a parceria das 
seguintes empresas: Andarilha Cal-
çados, Arezzo, Auto Hidráulica Mon-
levade, Casa de Carnes Werly, Hiper 
Comercial Monlevade, Flor de Lis, 
Maria Bunita, Mac Freios, Recanto 
da Cascata, Vida Verde, Buffet 
Barenze e Nomad.
 De acordo com a presidente 
da Acimon Mulher, Ercy Eduarda, o  
“Cozinha Show” foi sucesso de crí�-
ca, mostrando que o público aprovou 
e já espera por uma próxima edição 
com novos pratos e sabores.  “Agra-
decemos aos nossos parceiros e a 
todas as pessoas que pres�giaram o 

evento. O Fes�val de Inverno a cada 
ano está melhor e mais diversificado, 
atraindo um público muito eclé�co. 
Nossa cidade merece vivenciar esta 
experiência de cultura, arte, gastro-
nomia e lazer”, afirma ela.

No primeiro dia do evento foram apresentadas
receitas de alimentos saudáveis (comida fit);

O público ficou atento aos detalhes das
receitas, principalmente as dicas passadas durante o 

preparo dos pratos doces e salgados

Local:

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

Realização: Apoio:

ACESSE O NOVO SITE WWW.ACIMON.COM.BR E VEJA OUTRAS FOTOS DO EVENTO NA GALERIA

As chefes prá�cas Gabriela Vida Leve (1) e Carol Barros (2)
ensinaram a cozinhar pratos saborosos e nutri�vos na linha fit

Já as chefes Elizete do Buffet Barenze (3) e Ana do Nomad (4) vieram com receitas mais 
suculentas, com muita carne para os paladares mais diversificados

1 2 3 4
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 A Acimon, por meio do Comitê de Desenvolvimento 
Econômico e Social da Acimon – CP10 – recebeu da Câmara 
Municipal de João Monlevade uma “Moção de Aplausos” 
pelas ações do CP10 e o projeto ousado “Viva Monlevade”.
 A homenagem recebida no dia 03 de julho, foi uma 
proposição do vereador Djalma Bastos, que enfa�zou em seu 
discurso sobre a importância de ações que visem melhorar o 
município com a par�cipação de representantes da sociedade.
 De acordo com o presidente da Acimon, esta homena-
gem só foi possível devido ao espírito de união dos voluntários 
que compõem o CP10 e das ins�tuições que integram o 
mesmo. “Este foi o resultado de um trabalho conjunto com os 
nossos parceiros membros do comitê permanente, que 
acreditaram em nosso projeto e nos apoiaram na realização do 
Viva Monlevade”, afirma Barros. Para ele, o compromisso 
firmado pelo CP10 pode contribuir muito mais para que as 
ações desenvolvidas nas reuniões possam melhorar a qualida-
de de vida dos monlevadenses.
 Quem interessar par�cipar, conhececer o  CP10 e sua 
atuação, deve entrar em contato na Acimon: 31 3851-6056.

Presidente da Acimon Cássio 
Barros e a representante do 

CP10 Anliy Sargeant
receberam a homenagem, 
representando os membros

do comitê permantente

Parte dos membros do CP10 e voluntários
que atuaram no Viva Monlevade“ ”

Criação de Comitê Permante de Desenvolvimento
e realização do “Viva Monlevade” resultam

em Moção de Aplausos para a Acimon

 “Viva Monlevade” celebra a pluralidade e espírito empreendedor local
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 Seis dias foram suficientes para o “Viva Monlevade” mostrar a efervescência cultural e espírito empreendedor de sua 
gente. Dos dias 20 a 25 de maio, o Comitê Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social da Acimon – CP10, promoveu o 
ousado evento com uma programação diversificada, com o obje�vo de celebrar a pluralidade local. O “Viva Monlevade” trouxe 
a�vidades que atendiam a todo �po de público e gosto. Foram elas: palestras, seminários, workshops, ciência, educação,lazer, 
entretenimento, esporte, saúde, arte e ações de empreendedorismo. A ação social também teve seu espaço, uma vez que o 
Hackathon Social uniu empreendedorismo, inovação e voluntariado. A Associação dos Trabalhadores da Limpeza e Reciclagem de 
Materiais Recicláveis de João Monlevade – Atlimarjom e o Serviço Voluntário de Resgate – Sevor foram as ins�tuições beneficiadas 
com projetos que visam solucionar os seus problemas. Os projetos vencedores na maratona do Hackathon Social deverão ser 
viabilizados por meio de futuras parcerias entre os setores público e privado e universidades locais.
 A Atlimarjom ainda recebeu um presente em seu 18º aniversário, completado no dia 25, com a inauguração do Mural 
criado pelo ar�sta plás�co, grafiteiro e tatuador, Ricardo Pantera. A arte urbana idealizada por ele remete à importância da 
reciclagem dos resíduos sólidos para a preservação do meio ambiente, ao trazer elementos naturais com roupagem ar�ficial. Para 
a coordenadora da Atlimarjom, Valdete Roza, além de receber a atenção da sociedade, as ações promovem o trabalho dos 
catadores de recicláveis e acabam atraindo mais descartes conscientes pela população. “Nestes mais de 15 dias que iniciamos o 
projeto do mural, ficou visível o aumento de materiais coletados e até entregues em nossa sede”, comentou ela.
 Na abertura oficial do “Viva Monlevade” realizada no dia 20, no Anfiteatro do Centro Educacional, o presidente do CP10, 
David Linhares, afirmou que o evento será o primeiro passo para que os monlevadenses voltem a ter orgulho da sua cidade. “É 
hora de fazermos mais pelo nosso município e não ficarmos esperando solução só do poder público. Precisamos dar também a 
nossa parcela de contribuição. Valorizarmos o que temos de bom aqui”, ressaltou ele.
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lucasemoreira@yahoo.com.br

Xerox - Papelaria
Brinquedos - Plastificação

Encadernação
Material de Pinturas / Escritório

31 3851-6056
Faça seu

certificado digital na

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

 Veja os registros das ações realizadas no “Viva Monlevade”

Presidente do CP10, David Linhares, em discurso de
abertura do evento convidando a todos a

par�ciparem do comitê permanente como voluntários

Pint of Science realizado no Nomad  apresentou
o tema Raça e Etnias, com foco na diversidade dos povos 

indígenas brasileiros e Vidas Negras e sua importância

Hackathon Social em parceria com a Ufop uniu diversos 
profissionais e estudantes preparados para lidar

em suas áreas buscando soluções para duas Ongs locais

Grupo de Câmara Quatro Tons, da Fundação Funcec,
na abertura do evento tocando para o público

 os principais sucessos dos The Beatles

Painel com o tema Como Desenvolver uma Cidade de 
Forma Sustentável abordou a Lei de Incen�vo

à Cultura e os Aspectos Econômicos no Desenvolvimento

Mural ar�s�co na Atlimarjom foi realizado em parceria
com a Acimon Mulher e atraiu a admiração da população 

e dos par�cipantes do 1º Passeio Ciclís�co do evento

Pint of Science em parceria com a Uemg,  teve como tema 
Redes Complexas e Mobilidade Urbana no Estação 59, 

reunindo conhecimento e lazer numa só noite

Oficina em parceria com o Sebrae teve como tema
Vai lá e Faz - Como empreender na era digital

e �rar suas ideias do papel

O Viva Monlevade teve um belo encerramento
com diversas a�vidades ar�s�cas, espor�stas e culturais

levando diversão e entretenimento para a população
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06 dias de mobilização

30 atividades de capacitação

1570 inscrições

mais de 300 participações na Live

Inovação

Saúde e Bem Estar

Lazer e Cultura

Educação Financeira

Novo Mindset

07 Câmaras Técnicas

Mais de 50 voluntários

Mais de 20 instituições

Responsabilidade Social2400 participações
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Happy Hour Empresarial 
 A Acimon promoveu nos meses de abril e junho o Happy Hour Empresarial, que contou com a presença de 
empresários de João Monlevade. Confira abaixo alguns registros do encontro:

Reconhecimento da classe empresarial
como importante ferramenta de

ampliação de network

Deseja participar do próximo encontro? Envie uma solicitação para ou .comunicacao@acimon.com.br 99238-2159 (Whatsapp)

EMPRESAS QUE MARCARAM PRESENÇA: Hangar Seguros e Turismo, Prudem, Portmega Corretora, Kallibre Auto Center, Ecoar, Mac 
Freios, Arezzo, Andarilha, Junior Car Pneus, Junio Car Pneus, Casa Forte Imóveis, Distribuidora Água Igarapé, Sicoob Credimepi, Supermercado 
Aline, Brilharte, Delo Mecânica e Autopeças, Madeireira L&K, Padaria Alvorada/Rotary, Pão de Queijo Ideal, Armário e Cia, R3 Distribuidora, Box 
Mineiro, Decore Films, MX Placas, Arca de Noé Atacados, Crhonos Engenharia, Solvale, Cabritim Box e Restaurante, Jogepe, Ulete Mota, 
Atlimarjom, MJM, GS Prints, Macon, Renata Ribeiro Coach, Ufop, Jotta Manutenção, Construtora RSM, Move, Foto Central, Bike Zone, Centro 
Educacional Pedacinho do Céu, Supera, Sales Gama, Sebrae, Coopertramon, VW Incorporação, Bar Rigudos, Pensando Monlevade, Grupo 
Embraterr, Osaka, Consep Setor 1, Brexó Pneus, Rondomig, Pavan Publicidade, Art Móveis, Grupo Logos, Potência Monlevade, Sollar Imobiliária, 
Silva Locação de Máquinas, Live Construção, Recanto da Cascata, Pão de Queijo Rancho de Minas, Brand 360, Floricultura São José, Confeitaria 
Fit, Hidroelétrica Monlevade, Karas&Korpus, Vitória Kids, Auto Portas Monlevade, Caçambas Jacaré, Alinhamento Monlevade, Duleo Materiais de 
Construção, Construtora Ferreira Júnior, Laborar, Loja Castelinho, Rodo Minas Trasportes, Home Up Decor, Shopping dos Bichos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Acesse nossa página no Facebook e veja outros momentos do encontro mensal com os empresários
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SOLICITE UMA VISITA DO NOSSO SETOR DE NEGÓCIOS! CONTATO: JANAÍNA ALVES - 31 9 8717-7750



A
p

o
io

:

A  é a forma preferida de resolução de conflitos,  conciliação pois nela não há perdedor.

É rápida, eficaz, econômica e sem risco de injustiça. Aqui tem paz. Aqui tem PACE.

Sua Empresa deseja agendar uma audiência de conciliação? Entre em contato: 31 3851-6056.

Associação Comercial, Industrial e

Prestação de Serviços de João Monlevade
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Lorena Tárcia Moreira - ME
Óticas Americanas
Auto Portas Monlevade Ltda
Th2 Móveis Planejados
Box Mineiro
Esmarty Elevadores
Flor de Lis Lingerie
Castelinho Moda Infantil

Matheus de Assis Alves
Roberta C. T. da Rocha
Marilene Reggiani Costa
Marcela Cristine Vieira
Mírian Breder Lage
Gabriela M. L. Marques
Edebal A. de Oliveira
Laura de Sá M. Alves
Mário F. de C. Figueiredo
Eliane F. Coura Martins
Maria Goretti G. Ribeiro
Terezinha M. de Souza
Delinson de O. Costa
Ivanilce A. de Almeida
Gilmar Schitine Bastos
Danilo R. R. Marques
Isabela Brandão Alves
Ivone M. das G. Silva
Rafaella M. Cota
Sueli M. B. de Melo
Aparecida de O. S. Santos
Luana de O. Santos
Claudinei de F. Cartano
Carine C. Pereira
Carlos M. Gonçalves

MJM Metalúrgica
Rosângela Boutique

Solvale
Ihhh Cresci

Mission Vestuário
Nanda Modas

Lanch. Recanto da Cascata
Nordeste Comércio

Pelo Mundo Calçados

Raquel Lopes de Sousa
Janaína C. S. Miranda

Jaqueline P. V. de Oliveira
Maria Márcia Marques

Josias R. Maria
Ana Carolina S. O. Pantuza

Lucimar de Souza
Soraia P. da Silva

Daniel M. C. da Costa
Silmara C. Gomes

Adriana F. de Oliveira
Julimar F. Gonçalves

Gelton R. F. Guimarães
Anísio B. Ribeiro

Ângela L. F. Moreira
Geovaine A. de Souza

Letícia C. B. da Silva
Rosa P. de Almeida

Juliana Braga de Oliveira
Sérgio A. de Oliveira

João Henrique de Sousa
Fernanda F. S. Pires

Raimundo N. Moreira
Alexsander A. Patente

Juliana O. Mendes

em 11 hábitos poderosos

Fonte: Site Administradores

- Crie sua felicidade: cada segundo esperando pela felicidade é um 
segundo que você poderia ter usado para criá-la. Pessoas felizes não 
são as sortudas, ricas ou bonitas, mas as que se esforçam para ser 
assim. Trabalhamos tanto para evitar que os outros fiquem para 
baixo, mas muitas vezes agimos contrários em nosso caso.

- Cerque-se das pessoas certas: Felicidade contagia. Estar junto de 
pessoas felizes constrói confiança e es�mula a cria�vidade, além de 
que ser diver�do. Gente nega�va tem o efeito contrário.

- Durma o suficiente: o bom sono melhora o humor, o foco e o auto-
controle. Ao dormir o seu cérebro se recarrega e remove proteínas 
tóxicas, o que garante que você acorde alerta e de mente limpa. Sua 
energia, atenção e memória são reduzidas caso você não tenha uma 
boa noite de sono e aumenta os níveis hormonais do estresse.

- Viva no presente: Você não alcançará o seu potencial até aprender a 
viver sua vida no agora. Nenhuma culpa pode mudar o passado e não 
há ansiedade que mude o futuro. Para se ajudar a viver o agora, você 
deve primeiro, aceitar seu passado. Segundo, aceite a incerteza do 
futuro. A preocupação não tem lugar no aqui e no agora. 

- Aprenda a se amar: a maioria das pessoas não tem problema em 
enaltecer as qualidades dos amigos, mas pode ter dificuldade de 
enxergar as suas. Pra�que a autoaceitação.

- Goste do que você tem: dedique um tempo para contemplar aquilo 
pelo qual você é grato. Isso melhora o seu humor porque reduz o 
hormônio do stress, o cor�sol, em 23%. Pesquisa da Universidade da 
Califórnia, descobriu que pessoas que cul�vam a gra�dão �veram um 
humor melhorado, além de um bem-estar �sico e energé�co.

- Exercite-se: mexer seu corpo por 10 minutos libera um ácido (Gaba), 
um neurotransmissor que faz seu cérebro sen�r-se calmo e lhe man-
tém em controle dos seus impulsos. Pessoas felizes criam ro�nas de 
exercícios e as seguem à risca.

- Perdoe, mas não esqueça: pessoas felizes perdoam para evitar o 
rancor, mas nunca esquecem. As emoções nega�vas que afloram com 
o rancor são uma resposta ao estresse. Prender-se àquele estresse 
pode ter consequências devastadoras para a sua saúde e o seu humor, 
e pessoas felizes sabem que devem evitá-las a qualquer custo.

- Aproxime-se dos seus sen�mentos: tentar reprimir suas emoções é 
ruim para você. Aprender a ser aberto sobre seus sen�mentos 
diminui os níveis de estresse e melhora o seu humor. 

- Concentre-se naquilo que você pode controlar: melhor do que 
“morar” no que você não pode controlar, tente colocar mais esforço 
no que você pode. Tem uma longa jornada até o trabalho? Tente ouvir 
audiolivros. Se machucou correndo? Tente nadar. As pessoas felizes 
são felizes porque buscam melhorar com as suas falhas, o que não 
quer dizer que elas não falham.

- Pense em crescer: o núcleo das a�tudes se resumem em duas 
categorias: pensamento fixo ou ascendente. Com um pensamento 
fixo, você acredita em quem você é e você não pode mudar. Quem 
pensa de forma ascendente acredita que pode melhorar com esforço. 
Isso faz com que a pessoa se sinta feliz ao lidar com as dificuldades.

Por Dr. Travis Bradberry  - Coauthor Emo�onal Intelligence 2.0
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A presidente da Acimon Mulher, Ercy Eduarda (foto - 
centro), esteve presente na solenidade de posse da 
diretoria da Acita Mulher, realizada no dia 31, em 
Itabira. A en�dade hoje tem em suas diretorias, empre-
sárias renomadas naquela cidade. A empresária do ra-
mo imobiliário, Guida Guedes, assume a diretoria da 
Acita Mulher, até então presidida pela também presi-
dente da Acita, Cidinha Lana.

Em visita à en�dade no dia 29 de julho, o presidente 
Benemérito, Nicolau Alves Fernandes, posou para self 
com as colaboradoras Flávia Henriques (e), Janaína Alves, 
Débora Carolino e a cuidadora Isabel Souza.

Acimon Mulher na Posse da Diretoria da
Acita Mulher

Visita do Presidente Benemérito da Acimon,
o empresário Nicolau Alves Fernandes
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Integralização
Cursos

Toda empresa que é cooperada do Sicoob Credimepi e associada da Acimon pode fazer a INTEGRALIZAÇÃO
de até 03 inscrições por capacitação realizada na Acimon. Procure o seu gerente na

coopera�va de crédito ou nossa agente de Atendimento e saiba como u�lizar este bene�cio.

SICOOB CREDIMEPI 31 3851-6442   |   ACIMON 31 3851-6056

Oficinas

Palestras Consultorias

Workshops Treinamentos em Geral

Seminários

Credimepi&

| 
PA

RC
ER
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  |

Associação Comercial, Industrial e
Prestação de Serviços de João Monlevade

3º Feme em Ouro Preto
 A Acimon Mulher estará presente à terceira edição do Fórum Estadual da 
Mulher Empreendedora, que acontece no dia 09 de agosto, próxima sexta-feira, na 
cidade histórica de Ouro Preto. Na oportunidade, será realizada também o Fes�val de 
Turismo de Ouro Preto, agregando mais valor ao fórum.
 Inscrições no link abaixo:  bit.ly/FemeOuroPreto.



ALMEIDA ODONTOLOGIA
Fone: (31) 3852-7075
Especialidade/Área de atuação: Cirurgia/Clínica 
geral/Endodon�a/ Den�s�ca/ Odontopediatria/ 
Prótese

CIA DO SORRISO
Fone: (31) 3852-3133 / (31) 98667-7542
Especialidade/Área de atuação: Cirurgia/Clínica 
geral/Endodon�a

CUIDAR
Fone: (31) 3852-3428   |   (31) 3851-7245
Especialidade/Área de atuação Clínica geral/ 
Periodon�a/Cirurgia/Odontopediatria/
Endodon�a

IMAGEM X 
Fone: (31) 3851-7126
Especialidade/ Área de atuação: Radiologia

NOSSA ODONTO
Fone: (31) 3851-7811 
Especialidade/Área de atuação: Clínica geral/ 
Den�s�ca/ Endodon�a/ Odontopediatria

RADMEP 
Fone: (31) 3851-4304
Especialidade/ Área de atuação
Radiologia

ROCHA & PESSOA
Fone: (31) 3851-6834 / (31) 3852-3992 
Especialidade/Área de atuação: Clínica geral/ 
Prótese/ Endodon�a/ Odontopediatria/ 
Periodon�a

CLÍNICAS
DENTISTAS

IGOR BICALHO NAZARENO 
(31) 3851-6401  |  (31) 8317-4487
Periodon�a/ Clínica geral/ Cirurgia

JANAINA BARBOSA COTA
(31) 3852-3428  |  (31) 3851-7245
Cirurgia

JUSSARA M. ALMEIDA
(31) 3852-7075
Clínica Geral/ Den�s�ca

LEIDIANE A. ROCHA PESSOA
(31) 3851-6834 | (31) 3852-3992
Clínica Geral/Endodon�a/ Prótese/ 
Odontopediatria

MELISSA P. REIS E SILVA
(31) 3852-3428 | (31) 3851-7245
Clínica Geral/Periodon�a

RAFAELA CREPALDE T. CAVALCANTI
(31) 3851-3133 | (31) 8667-7542
Clínica Geral/ Prótese

RAQUEL LOPES DE SOUZA
(31) 3852-3428 | (31) 3851-7245
Clínica geral/Endodon�a

REVIANA M. DE CASTRO M.
(31) 38523428  |  (31) 38517245
Clínica geral

THAÍS NASC. DOS ANJOS
(31) 3851-3133 | (31) 98667-7542
Clínica Geral

WILSON CESAR COTTA
(31) 3852-3428 | (31) 38517245
Clínica geral

ADRIANNY GABRIEL BRAVIM
(31) 3852-3428  |  (31) 3851-7245
Endodon�a

ANA PAULA DE S. A. SILVA
(31) 3852-3428  |  (31) 3851-7245
Clínica Geral

ANTÔNIO DE PÁDUA CARDOSO
(31) 3851-3133  |  8667-7542
Clínica Geral

AYANNE DE ARAUJO MOL
(31) 3852-4423
Clínica Geral/Endodon�a/
Odontopediatria/ Periodon�a

DANIEL M. CARNEIRO
(31) 3852-3344
Clínica Geral/ Den�s�ca/ Prótese

ELISANGELA MARIA PEREIRA
(31) 3851-7811  
Clínica Geral/ Odontopediatria/
Den�s�ca/ Endodon�a

ERIKA BEZERRA SIRIO
(31) 3852-3428 | (31) 3851-7245
Clínica geral/ Endodon�a

FERNANDA M. GOMES G.
(31) 3851-3133 | (31) 98667-7542
Cirurgia/ Clínica Geral/ Den�s�ca/ 
Prótese

GILZENE R. F. MARQUES
(31) 3851-6834  |  (31) 3852-3992
(31) 3852-7075 - Clínica Geral

A Acimon cuida da
qualidade do seu sorrisoAproveite!

Saúde bucal reflete a saúde geral e o bem-estar de cada pessoa. Portanto, não dá para falar em qualidade de vida sem levar em conta os cuidados bucais.

Consulte a Rede Conveniada em todo país
e especialidades de cada profissional

www.unimedodonto.com.br
R$ 32,15/pessoa

Apenas

Sem co-participação

 31 3851-6056

Plano Nacional

Dê mais visibilidade ao seu Negócio

Com o Informativo Acimon sua marca é vista por formadores de opinião A
n

ú
n

ci
e!

31 3851-6056  |  comunicacao@acimon.com.br


