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1-  AUTOCONHECIMENTO
O QUE É : Saber de suas virtudes e seus defeitos é o caminho para sempre aperfeiçoar-se. 
O QUE FAZ: Quem se conhece bem aproveita melhor os recursos internos e respeita os próprios limites, 
conseguindo definir prioridades e traçar objetivos viáveis.

2) MATURIDADE EMOCIONAL: 
O QUE É: Da mesma maneira que desenvolvemos o corpo físico, temos que desenvolver o corpo 
emocional. Essa tarefa começa desde o nascimento, pela nossa família e amigos, que cuidam da criança 
para ela se sentir amada, apreciada e segura. 
O QUE FAZ: Quem consegue manter o controle emocional, é capaz de tomar decisões mais rapidamente 
e, em geral, é quem assume a liderança das situações;

3) MATURIDADE ESPIRITUAL
O QUE É: É encontrar a espiritualidade nas pequenas coisas, na nossa vida. É trazer a sua fé, seu Deus 
(seja ele qual for), para o seu dia a dia, como um companheiro, com uma linguagem amigável.
O QUE FAZ: A espiritualidade ajuda a encontrar a alegria de viver. Ela empresta um significado mais 
profundo à vida e faz aceitar sem angústias a fragilidade humana.

4) FÍSICO
O QUE É: Fazer exercícios físicos, dar pequenas pausas ao longo do dia e dormir bem, de 6 a 8 horas por 
noite, nos dá uma maior disposição.
O QUE FAZ: Dormindo melhor e exercitando-se, você sente-se mais calmo e tranquilo e tem maior 
domínio do corpo e das emoções.

5) RESPIRAÇÃO
O QUE É: Inspire e expire de uma maneira bem lenta e profunda somente pelo nariz. Esse exercício ajuda 
a limpar a mente e nos faz pensar com mais clareza sobre as próprias emoções. 
O QUE FAZ: Com a mente limpa, fica muito mais fácil se concentrar no que é preciso;

6) RELAXAMENTO E MEDITAÇÃO
O QUE É: Dedique meia hora do seu tempo apenas para você. 
O QUE FAZ: Com a prática do relaxamento, você irá alcançar camadas cada vez mais profundas, até 
chegar no nível da paz interior e da tranquilidade, onde acontece a mudança e a transformação, bem como 
alcançar seus objetivos;

7) FOCO E  CONCENTRAÇÃO
O QUE É: É preciso ter foco. Sem ele, sem objetivo e sem metas claras, as empresas perdem 
competitividade e as pessoas ficam perdidas. 
O QUE FAZ: Ter objetivos claros e definidos, saber aonde quer chegar e não perder tempo e disposição 
com inveja, fofocas e julgamentos dos outros são vantagens de se ter foco;

8) COERÊNCIA
O QUE É: Seja você mesmo em todas as situações. Caminhe do jeito que fala.
O QUE FAZ:  Tenha consciência tranquila, podendo se olhar no espelho sem necessidade de tirar 
máscara alguma.

9) INTUIÇÃO
O QUE É:  Muitas pessoas se modificam apenas para agradar os outros. Procure escutar mais a sua 
intuição, um sentimento, uma certeza dentro de você. 
O QUE FAZ: Ouvir mais a si mesmo garante a capacidade de perceber e sentir o que é certo para nós;

10) DEFINA METAS
O QUE É: Faça uma lista de suas prioridades. Planeje um passo de cada vez e estabeleça metas realistas. 
O QUE FAZ: Com elas, tudo fica mais fácil, pois você não desanima ou desiste.

Final de ano é tempo de festas, mas também 
daquele balanço pessoal. Manter o foco 
naquilo que deseja é fundamental para realizar 
seus objetivos para o ano seguinte. Confira 10 
dicas para chegar lá. Final de ano é tempo de 
festas e comemorações, mas também daquele 
inevitável balanço pessoal: o que eu consegui 
realizar no ano que está prestes a acabar? 
Quais metas ficaram para trás? Onde eu 
acertei ou errei? De modo geral, as pessoas se 
sentem culpadas por não terem conseguido 
realizar um sonho ou uma meta a que se 
propuseram fazer no começo do ano. Elas 
passam a ter medo de sonhar, pois se acham 
incapazes de realizar. Pensando nisso, separei 
dez dicas para ajudar a conseguir alcançar as 
metas para 2015. Manter o foco naquilo que 
deseja é fundamental para realizar seus 
objetivos, não desistir das próprias metas e ter 
coragem para tentar realizá-las no ano novo. 
Somos bombardeados por informações o dia 
inteiro, a cada minuto recebemos notícias por 
meio de redes sociais e pela internet, 
queremos checar as publicações dos amigos, 
falar ao telefone, enfim, estamos cada vez 
mais viciados em estímulos. Redescobrir a 
chave da concentração é o passo fundamental 
para conseguir dar os demais e transformar os 
sonhos em realidade. Limpando a mente das 
distrações e focando nas metas, o indivíduo 
consegue partir para a ação e, consequente-
mente, caminha em direção à aquilo que 
deseja. 
Esse excesso de tecnologia compromete nosso 
trabalho, nossos estudos e nossa vida, porque 
nos impossibilita de cumprir com nossos 
compromissos. É a famosa impressão de que o 
tempo voa, pois acabamos nos perdendo em 
distrações. Por isso, essas dicas são 
importantes para redescobrir a importância da 
concentração.Para ajudar as pessoas a terem 
mais força para atingir seus objetivos, elaborei 
um infográfico com 10 dicas práticas. 
É importante notar como cada conjunto de 
dicas está ligado ao subsequente, e assim por 
diante. Por exemplo, para se obter 
autoconhecimento, maturidade emocional e 
espiritual e cuidar do corpo físico, é 
fundamental que pratiquemos a respiração 
nasal e aprendamos a relaxar.
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Período analisado:  20/11 a 16/12/14 Consulte-nos agora mesmo, ou você 
vai esperar a concorrência fazer?

Celebramos a conclusão do ano de 2014 
compartilhando os resultados alcançados pela 
Associação Comercial e Empresarial de 
Campo Belo (ACE) na realização da missão 
de promover a mobilização empresarial. As 
diversas atividades realizadas durante esse 
exercício - as quais registramos nas páginas 
deste informativo através de uma breve 
retrospectiva – permitiram ampliarmos a 
atuação, a integração e a geração de novas 
oportunidades comerciais através de 
reuniões, cursos, palestras, consultorias 
empresariais, participações em conselhos de 
alta relevância formação de parcerias bem 
como o apoio em eventos e feiras.
Comemoramos os 74 anos de fundação da 
ACE graças ao trabalho árduo de diversos 
presidentes e diretores bem como da 
colaboração de cada um dos nossos 
associados. Hoje a entidade é muito atuante, 
cada vez mais forte e sólida e reconhecemos 
que a perseverança de muitos anos permite 
seguirmos na luta para representarmos a 
classe empresarial. 
Essa trajetória é viabilizada por parcerias 
importantes com diversas instituições, que 
realmente apóiam nossos trabalhos, as quais 
manifestamos nossos agradecimentos, 
podendo citar algumas delas: Federaminas, 
Sebrae Minas, CACB, Prefeitura Municipal, 
Câmara Municipal, Polícia Militar, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, FIEMG, 
Sistema “S”(SESI, SENAC, SENAI, SINE e 
SENAR), BDMG, Boa Vista Serviços, Serasa 
Experian Sysprodata, Franca Rocha 
Corretora de Seguros, Cobrarr, Conexão 
Desenvolvimento Empresarial. As mesmas 
são constantemente acionadas para 
impulsionar o segmento econômico de nossa 
região.
A ACE conta, como sempre contou, com o 
apoio de todos os seus associados para a 
concretização de seus projetos que são 
sempre em benefício de Campo Belo e, por 
isso, esperamos que nosso trabalho seja 
propagado, junto àqueles que realmente 
apóiam e participam do desenvolvimento de 
nosso município.

Desde a sua fundação a Associação atua com 
princípios de ética e moral, tomando atitudes 
cidadãs, diante das demandas apresentadas. 
Temos orgulho de agirmos assim, 
consolidando o respeito e o reconhecimento 
dos nossos parceiros e dos diversos 
segmentos da sociedade. Esse orgulho se 
soma ao orgulho que sempre tivemos pelo 
nosso quadro de diretores e funcionários que 
nunca mediram esforços para oferecer aos 
associados um serviço digno e de qualidade.
Nesta edição especial nossos associados e a 
população em geral poderão compartilhar o 
incansável trabalho da ACE. 
A ACE agradece a todos que contribuíram 
para o crescimento da entidade e deseja que o 
associativismo permaneça sempre, pois com 
esta união,  nos fortalecemos para 
proporcionar grandes conquistas e tornar 
nossa cidade cada vez melhor.
“ACE: Trabalhando por um comércio forte e 
uma cidade cada vez mais empreendedora.”
 Um grande abraço,

José Geraldo Fernandes - Presidente

SCPC                                                                        2.979
SCPC Cheque                                                              791
SCPC Integrada                                                           641
SCPC Net PF                                                                 99
SCPC Net PJ                                                                112
Adicional Protesto Nacional                                         30
Empresarial Gold                                                          15
Relatorio Simplificado                                                  80
SCPC Completo                                                            46
Certocred PF                                                                 35
Certocred PJ                                                                  16
SCPC SCORE PF                                                         12
SCPC Relatório Imobiliário                                          09
Empresarial Completo                                                  04
Consulte PJ                                                                   08
Renavam                                                                       01
Inclusão                                                                    1.356
Exclusão                                                                      452

Amigo Associado,

JORNAL DA ACE
ANUNCIE AQUI!

Tel.: (35) 3831-2674

* Casa Lêdo
* Mil Koizas

* Disa Distribuidora
* Servidros

* Lajes CBL
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15/01-Eleições Diretoria Biênio 2014 a 2016

02/01/14 - Reunião com a Câmara 
Municipal onde recebemos a visita do então 
presidente da Câmara na época o Helinho
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20/02 - Início da Campanha do Dia Internacional 
da Mulher

27/02 - Reunião com empresários da Rua 
Dom Pedro II referente a Rede Comércio 

Protegido

19/03 - Reunião de posse da diretoria da 
ACE

01/04 - Início da Campanha Institucional do 
Dia das Mães

02/04  - Feira do Empreendedor 

05 a 08/05 - Curso Técnicas de Vendas 

07/05 - II Reunião da Rede Comércio 
Protegido com empresários da Rua Dom 

Pedro II e Av. Afonso Pena

26 a 29/05/14 - Curso de Atendimento ao 
Cliente 

01/06 - Início da Campanha Institucional do 
Dia dos Namorados
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05 a 07/06 - A ACE participou do Encontro 
de Presidentes e Executivos das ACE's

01/07 - Início da Campanha Institucional do 
Dia dos Pais

06/08 a 07/08 - Oficinas Sei Vender e Sei 
Planejar e consultorias 

21/08 - III Reunião da Rede Comércio 
Protegido com os líderes da Rua 

Dom Pedro II

28/08 - II Seminário Empresarial-Palestra 
Superação: “O ser produtivo, o ser criativo é 

o ser de sucesso”

01/09 - ACE participou de missão da 
Federaminas ao Panamá

10/09 - Início da Campanha Institucional do Dia 
das Crianças

19/09 - Workshop: Entraves ao 
Desenvolvimento Econômico Sustentável
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30/09 a 01/10 - a ACE participou do I-
Encontro das ACE's do Sul de Minas Gerais 
promovido pelo Sebrae-MG e Federaminas

20/10 - Início da Campanha Institucional do 
Natal

28/10 - III Seminário Empresarial: “Os 
Segredos das Vendas” com o palestrante 

Cristiano Lopes

20/09 - Escolhido o Empresário do ano-
Alzeri Avelino de Almeida 
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05 a 07/11 - A ACE participou do Congresso 
das ACE's de Minas Gerais promovido pela 

Federaminas

07/11 - A ACE participou do Mérito 
Empresarial onde o empresário Alzeri 
Avelino de Almeida foi homenageado

11/11 - A ACE participou do novo 
treinamento do BDMG

Entre os benefícios, entrega do documento no ato da solicitação e a 
integração das informações de bancos de dados do governo. 

O Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) lançou a nova Carteira de Trabalho 
Digital. A novidade traz como benefícios 
ao cidadão a entrega do documento no ato 
da solicitação e a integração das 
informações de diversos bancos de dados 
do governo federal.
A mudança integra o projeto de 
modernização do Ministério e dos 
serviços prestados ao cidadão que está 
sendo implementada gradativamente em 
todo o território nacional e também torna 
o documento 100% gratuito, sem que o 
cidadão necessite mais desembolsar pela 
foto.
O novo sistema da CTPS Digital tem 
validação nacional dos dados do 
trabalhador. Isso garante mais segurança 
ao documento e ao trabalhador, que tem 
todas as suas informações cruzadas e 
analisadas no ato na solicitação da 
carteira.
O cidadão passa a contar com todas as 
informações atualizadas e disponíveis no 

novo documento, o que deve permitir 
maior agilidade no pagamento de 
benefícios trabalhistas e previdenciários.
Além disso, com a validação nacional de 
dados feita em tempo real, a mudança 
também vai combater possíveis tentativas 
de fraude contra o trabalhador e contra os 
benefícios pagos pelo governo federal.
A expectativa é que até o final de 2015 
todos os postos do MTE já possam estar 
emitindo o documento na hora, utilizando 
o cruzamento de dados.
“Estamos investindo em projetos, como o 
da f iscal ização eletrônica e na 
reestruturação da rede de atendimento. O 
lançamento da nova carteira digital é mais 
um passo nesse processo. Nenhum 
trabalhador precisará ficar esperando por 
um documento tão importante”, disse o 
ministro Manoel Dias.
“Para o ano que vem estamos preparando 
o cartão do trabalhador, mas vamos 
manter toda a simbologia da carteira de 
trabalho, tão respeitada pelo trabalhador”, 
acrescentou.
Quem já tem o documento não precisa se 
deslocar até as agências do MTE para 
emitir uma nova carteira. A antiga 
permanece válida. Somente no caso de 
uma segunda via ou da emissão da 
primeira via é que ocorre a impressão e 
validação pelo novo sistema.
Brasília também já emite Carteira Digital
A Carteira de Trabalho Digital entrou em 
operação esta tarde em Brasília. 

A inauguração do novo sistema contou 
com a presença do ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego, Manoel Dias e do 
Secretário de Trabalho e Emprego do 
Distrito Federal, Bolivar Rocha.
Os primeiros dois documentos impressos 
com a nova tecnologia foram entregues às 
estudantes Letícia Rânifer de Souza 
Barreto e Welismara Alves Brito. A 
solenidade também marcou a inauguração 
da nova Superintendência Federal do 
Trabalho e Emprego, no edifício Venâncio 
2000, na área central da cidade e com fácil 
acesso para a população.
De acordo com o ministro Manoel Dias, o 
Ministério do Trabalho e Emprego tem 
como meta, este ano, colocar todos os 
serviços ao cidadão na era digital e deixar 
o caminho aberto para que, no ano que 
vem, a carteira tradicional deixe de existir. 
“Estará tudo pronto para a implantação do 
cartão do trabalhador, onde constarão 
digitalmente todos os dados e vínculos 
empregatícios de forma prática e segura”, 
comentou. O sistema da carteira digital 
deve estar disponível em todos os Estados 
até o final do ano. As superintendências 
federais de cada unidade da federação 
estão sendo convocadas a organizar o 
atendimento de modo a permitir a entrega 
imediata do documento ao cidadão. 
“Levar 15, 20 dias para entregar o 
documento é um absurdo, um desrespeito 
ao trabalhador”, complementou Manoel 
Dias.     Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego



O artigo 1º, da Lei nº 8.906/94 estabelece que “é vetada a divulgação de advocacia em conjunto com 
outra atividade”. Assim considera-se irregular a publicidade do profissional quando é feita juntamente 
com outras atividades que não sejam especificamente jurídicas ou que possa ser realizada por outro 
profissional. Exemplo da irregularidade:
“ Consultoria jurídica e contabilidade”, Advocacia e despachante” e Imobiliária e Consultoria Jurídica. 
Existindo situação análoga a narrada, a OAB /15ª pode ser comunicada para providências cabíveis.

§ 3º 

Santos Fiorini Netto - Advogado Criminalista Professor de Direito Penal / Presidente da OAB/15ª Subseção
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PROCON JUNTO AO FORNECEDOR

Gianni Carla Ferreira Maia e Campos
Advogada e Coordenadora do Procon Municipal

Mundial Informática
Venda de Computadores e manutenção completa com o melhor atendimento da cidade

Venha nos fazer uma visita!
Rua Cardosão, 187 

Tel.: 3832-1223

Conheça as 
vantagens e a 

segurança que um 
sistema de 

monitoramento 24h 
pode lhe oferecer.

Trabalhamos também com: 
Cerca Elétrica, Interfones, 
Alarmes Convencionais, 
Motores para Portão e 

Circuito Fechado de TV - 
CFTV.

FAÇA UM 
ORÇAMENTO E 
VEJA COMO É 

BARATO 
PROTEGER SEU 
PATRIMÔNIO.

Não deixe para amanhã 
o que você  pode  
proteger hoje!!!

FORTE SEGURANÇA - uma 
empresa 100% campo-belense. OS MELHORES PREÇOS 

          DA CIDADE

A Forte instala o alarme monitorado em sua residência / 
comércio a custo zero e você só paga a mensalidade

Advocacia e Vedação da divulgação com outra atividade

Qual a definição para cartão de crédito? 
O cartão de crédito é um meio que possibilita o pagamento à vista ou 
parcelado de produtos e serviços, obedecidos requisitos pré-
determinados, tais como, validade, abrangência, limite do cartão, etc. 
Foi criado com a finalidade de promover o mercado de consumo, 
facilitando as operações de compra.
Que providência o consumidor deve tomar ao receber um cartão de 
crédito sem ter solicitado?
Deve inutilizar o cartão podendo, inclusive, entrar em contato com a 
administradora exigindo os devidos esclarecimentos, formalmente. 
Poderá também registrar  reclamação junto aos órgãos de defesa do 
consumidor para que sejam tomadas as providências cabíveis ao caso. 
Caso sejam emitidas faturas de cobrança (anuidade, cartão adicional 
etc.) não há qualquer obrigação de pagamento. 
Na abertura de conta corrente ou financiamento sou obrigado 
adquirir cartão de crédito?
Não. Esse procedimento é a chamada "venda casada" que constitui 
prática abusiva sendo proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e 
deve ser denunciada aos órgãos de proteção ao consumidor.
Como o consumidor deve proceder no caso de extravio, furto ou 
roubo do cartão de crédito? 
O consumidor, ao verificar o extravio, furto ou roubo do cartão, deverá 
comunicar o fato à central de atendimento da administradora, o mais 
rápido possível, solicitando o bloqueio do mesmo, solicitar o número de 
protocolo do pedido formalizado anotando a data, horário e o nome do 
atendente. É importante também que seja lavrado um Boletim de 
Ocorrência (BO) sobre o fato, para afastar a responsabilidade sobre o 
uso indevido do mesmo.
O comerciante pode exigir diferença no valor da mercadoria para 
pagamento feito com cartão? 
Não. O pagamento feito com cartão é considerado pagamento à vista.
O seguro de perda, furto ou roubo é obrigatório? 
O seguro de perda, furto ou roubo é opcional, sendo oferecido pelas 
administradoras de cartões de crédito e garantido por uma seguradora. 
 O seguro tem a finalidade de cobrir as despesas derivadas de uso 
indevido por terceiros.
Quais as opções de pagamento da fatura? 

Vamos falar de Cartão de Crédito?
As opções de pagamento são quatro:
· O consumidor paga a fatura com o valor integral, na data de 
vencimento; 
· O consumidor pagará o valor discriminado como pagamento mínimo, 
que em média corresponde a 20% do valor integral da fatura e utiliza o 
chamado "crédito rotativo". Assim o consumidor estará financiando o 
saldo da diferença verificada entre o valor total da fatura e o valor pago;
· O consumidor poderá ainda efetuar pagamento maior que o mínimo. 
Nessa opção o saldo será acrescido dos encargos contratuais (taxas de 
financiamento) que serão cobrados na próxima fatura; 
· Ao consumidor, no ato da aquisição de produtos ou serviços nos 
estabelecimentos filiados, é oferecida a opção de parcelar a compra, 
devendo ser informado sobre eventuais acréscimos de juros no 
parcelamento.
Verifique a real necessidade do pagamento mínimo ou parcelado 
das faturas do cartão de crédito, pois os percentuais de juros 
aplicados pelas administradoras são elevados e estão liberados pelo 
Banco Central. 
Os juros incidem sobre o valor total da fatura, na opção de crédito 
rotativo? 
No financiamento do crédito rotativo, os juros somente incidem sobre o 
saldo remanescente verificado entre o valor da fatura e o valor pago.
Exemplo:
 Valor para pagamento total até o dia 30 - R$ 400,00
Valor para pagamento mínimo - R$ 80,00
Valor do saldo - R$ 320,00 
Portanto, somente o saldo de R$ 320,00 é que será acrescido dos juros 
em virtude do consumidor ter optado por esta modalidade de 
pagamento.
A administradora é obrigada a parcelar o débito/dívida do cartão 
de crédito? 
A administradora não é obrigada a parcelar o débito/dívida do cartão de 
crédito. O valor lançado nas faturas após o vencimento e os encargos, 
poderão ser cobrados a qualquer momento.
Qualquer negociação da dívida implicará em novo ajuste entre as 
partes. 
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Uma central de banco de dados com o maior 
número de informações sobre clientes de todo 
o Brasil. Nele estão 1 milhão de usuários e 
90% de todos os dados sobre crédito e 
inadimplência existentes no mercado de 
pessoas físicas e jurídicas.
O SCPC dá segurança e agilidade na empresa 
na hora de aceitar cheques e oferecer crediário 
aos seus clientes. Tudo o que o mercado 
necessita para acompanhar suas operações de 
crédito. As consultas são feitas através da 
ACE, pelo telefone: 3831-2674, pela internet 
(24 horas por dia), ou em caso de urgência 
pelo 0800 707 40 24(basta cadastrar o número 
do telefone na ACE). 
Em apenas alguns segundos você terá todas as 
informações que precisa.
Um serviço exclusivo para os Associados da 
ACE. As empresas participantes têm seu 
código e senha, cadastrados na ACE. O 
Serviço de consultas do SCPC é integrado à 
Rede Verde Amarela e o banco de dados da 
ACE está na base de dados da Boa Vista 
Serviços que concentra todas as informações 
do Brasil.
Por tudo isso, o SCPC é considerado o mais 
abrangente banco de dados de crédito do 
Brasil, oferecendo aos associados maiores e 
melhores subsídios para segurança nas suas 
negociações! 
                          SERASA
Consultas ao Banco de dados da Serasa 
Experian. 
    DEPARTAMENTO DE COBRANÇAS
A ACE Campo Belo em parceria com a 
empresa Cobrarr especializada em cobranças 
extrajudiciais oferece o benefício do 
departamento de cobranças aos associados.
           CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Em parceria com a Federaminas e Certisign a 
ACE Campo Belo emite certificados digitais. 
Os associados tem até 23% de descontos.

CURSOS DE MBA e PÓS 
GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS
Em parceria com a Empresa Conexão 
(conveniada a FGV) que oferece soluções em 
educação profissional continuada com os 
cursos de pós graduação MBA da Fundação 
Getúlio Vargas. Os associados têm até 20% de 
descontos.
                      VIDEOTECA
Acervo de livros e cursos em DVD's para 
empréstimo aos associados.
          PARCERIA COM SANTANDER
Desconto na conta integrada juntamente com 
o POS.

CORRESPONDENTE BANCÁRIO 
BDMG 

A  ACE  Campo  Belo é  correspondente 

Benefícios de ser associado à Associação Comercial
SCPC - SERVIÇO CENTRAL DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO
bancário do BDMG e oferece toda orientação, 
suporte, preenchimento de propostas e envio 
de toda documentação necessária ao BDMG.     
       BRADESCO SAÚDE E DENTAL
Plano de saúde e odontológico do Bradesco. 
Os associados tem valor diferenciado para 
adesão aos planos. 
Um dos diferenciais do plano é que o mesmo 
tem abrangência em todo o território nacional. 

CARTÃO DE CRÉDITO DA 
ACE/SYSPROCARD

Trata-se de um cartão de crédito com a 
bandeira da ACE, com o intuito de beneficiar 
as empresas associadas e os colaboradores das 
mesmas.                 
Benefício para as empresas tratando-se de 
uma venda segura, contribuindo para a 
diminuição da inadimplência e gerando 
recursos para a economia do município.
Benefício para os colaboradores das empresas 
que poderão comprar nas lojas credenciadas 
sem custo de anuidade e manutenção, obtendo 
um crédito sem juros para realizar suas 
compras.
              PARCERIA ACE/SEBRAE
Orientações aos futuros empreendedores, 
empresários e funcionários; além de 
capacitação dos mesmos, através de cursos, 
palestras, workshops, seminários, missões, 
entre outras atividades.                 
BANCO DE CURRÍCULOS ( VIRTUAL 

E IMPRESSOS )
A ACE oferece aos associados, um banco de 
currículos impressos, que podem ser 
consultados na entidade e também 
visualizados no site.                            
Empresas e colaboradores poderão se 
cadastrar; no caso da empresa oferecendo a 
vaga e visualizando currículos; no caso dos 
colaboradores, cadastrando seu currículo e 
obtendo a oportunidade de ser contratado por 
alguma empresa.

SITE DA ACE: 
WWW.ACECB-MG.COM.BR

O empresário poderá obter diversas 
informações no site da entidade no campo 
notícias, informações importantes e 
necessárias para a classe empresarial, além de 
consultas (SCPC, SERASA), entre outras. 
Também obtém informações da agenda de 
eventos da entidade, além de conhecer todos 
os serviços prestados pela ACE.
CONVÊNIOS MÉDICOS/DENTISTAS, 

FARMACEÚTICOS E 
LABORATORIAIS

Mais de 100 profissionais cadastrados que 
fornecem descontos para os associados da 
ACE de até 50%. 
           PROMOÇÃO DE EVENTOS 
A entidade todo mês oferece uma 
programação de eventos, tais como: Cursos, 
palestras, seminários, rodadas de negócios, 

  .

  .

    .

etc, com o objetivo de ampliar conhecimentos
(pessoais e profissionais) e proporcionar 
oportunidades para a expansão de mercados. 
            REUNIÕES SETORIAIS 
As reuniões são realizadas com os setores: ex: 
material de construção, confecção, farmácias, 
dentre outros. 
O objetivo das reuniões setoriais é ouvir a 
demanda dos associados e apresentar 
informações relevantes para a classe.  

CAMPANHAS DE INCENTIVO AO 
COMÉRCIO

Promoção de campanhas de incentivo às 
vendas do comércio nas datas comemorativas 
(Dias das Mães, Dia dos Pais, Namorados, 
Natal, etc.). 
No Natal a entidade realiza a Casa do Papai 
Noel juntamente com a decoração na Praça 
Central e nos principais Centros Comerciais, 
além da Campanha de Prêmios realizada em 
comemoração ao Dia das Mães e no Natal

PARCERIA COM O CAMPO BELO 
TÊNIS CLUBE (CBTC) MAIS 

CONHECIDO COMO PRAÇA DE 
ESPORTES

Convênio para beneficiar as empresas 
associadas bem como seus colaboradores e 
familiares  proporcionando um momento de 
lazer e recreação.

PARCERIA COM A CBMED 
MEDICINA DO TRABALHO

Convênio onde os associados podem usufruir 
de descontos referente a prestação de serviços 
em medicina do trabalho.

ALERTAS SOS CHEQUES E 
DOCUMENTOS

Inclusão de alertas no sistema para os 
consumidores que tiveram documentos 
roubados ou perdidos

ATENDIMENTO BALCÃO 
CONSUMIDOR

Consultas e esclarecimentos em geral aos 
consumidores 
               SEGURANÇA PÚBLICA 
Manutenção do Posto Policial do Bairro Alto 
das Mercês e Dom Pedro II
      REDE COMÉRCIO PROTEGIDO
Implantação na Rua Dom Pedro II e Av. 
Afonso Pena 
             INFORMATIVO MENSAL
Jornal “Notícias Empresariais”. Tradicional 
fonte de informação, orientação e consulta 
dirigida ao empresário de Campo Belo e 
região, sobre grande diversidade de temas e 
assuntos do seu interesse. 
Publicação enviada mensalmente. 
          AUDITÓRIO PARA EVENTOS
Capacidade para 30 pessoas, equipado com 
cadeiras, Ar Condicionado, TV, DVD, flip 
chart, datashow, som.
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Rua Desembargador Magalhães, 136-Centro   Campo Belo MG

Tel.: (35) 3832-4384

Para adquirir o folder da Rede Comércio Protegido basta pegá-lo na sede da ACE
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DICA DO MÊS JANEIRO / 2015
Motivação & Sucesso

Minha sugestão é a seguinte: pegue 
um dia deste final de ano e faça na sua 
empresa  um g rande  even to  
relâmpago chamado “Dia do 
Abraço”. 
Numa determinada hora, por 10 
minutos, que você deverá informar a 
todos os colaboradores de todas as 
unidades de negócio, filiais e locais 
de sua empresa, todas as pessoas 
deverão parar com o que estejam 
fazendo e abraçar um colega de 
trabalho seu, agradecendo pelo ano 
que está terminando e desejando um 
Feliz Natal e um Super 2015! 
Um simples abraço poderá fazer uma 
enorme diferença no clima de sua 
empresa  e  na integração entre as 

pessoas. Durante um ano acontecem 
muitas coisas boas e ruins. Num 
ambiente de trabalho há momentos de 
tensão e ansiedade, de mal-
entendidos e mesmo de puxação de 
tapete entre os colegas. Muitas 
pessoas não conseguem perdoar seus 
colegas e mesmo esquecer ofensas. 
Um abraço poderá  ser  uma 
opor tunidade de  perdão,  de  
recomeço, de reunião entre pessoas 
distantes e separadas. 
E se você tiver condições, faça 
também um “Dia do Abraço 
Vir tua l”  a  seus  c l i en te s  e  
fornecedores. Pegue uma relação de 
c l i e n t e s  e  p e ç a  p a r a  s e u s  
colaboradores ligarem para eles, 
dando um abraço virtual de gratidão 
pelo ano que está terminando e pela 
preferência que deram à sua empresa. 
Basta dizer uma coisa simples para 
que o seu cliente ou fornecedor se 
sintam lembrados e valorizados por 
sua empresa.  Faça isso! Não deixe o 
final de ano passar em branco sem 
que as pessoas de sua empresa se 
envolvam no clima de gratidão e 
perdão que devem marcar este tempo 
de Natal e de preparação para um 
novo ano.  Pense nisso. Sucesso!

Está precisando de 
financiamento para 

sua empresa???
A ACE é 

correspondente 
bancário do 

BDMG, basta se 
informar pelo tel. 

3832-2503
Linhas de 

financiamento: 
Geraminas, BDMG 
Acredita e Finame.

A qualidade dos nossos produtos é a sua segurança

Rua Dom Pedro II, 170 - Centro - Campo Belo - MG

TV C@MP
Cartuchos Remanufaturados com garantia,

Componentes Eletrônicos,
Equipamentos para Som Automotivo,

Telefonia, Toner para Impressora e Copiadora,
Suprimentos de Informática.

Tel.: (35) 3832-7021

* NB EMPREITEIRA
* SELARIA MORIA

* STEP ONE
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