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Demanda dos
Associados:
Atendendo à nova
solic it aç ão d e alguns assoc iad os, a
ACIP/CDL realizou no dia 6 de dezembro,
em sua sede, uma reunião com
representantes da Prefeitura de Ponte Nova
para discutir novamente sobre a atuação de
vendedores ambulantes irregulares em
nosso município. Estiveram presentes
membros do Código de Posturas, da
Vigilância Sanitária Municipal e do
Demutran.

Nas últimas semanas, a quantidade de
ambulantes nas ruas de Ponte Nova tem
aumentado, gerando reclamações de
dezenas de lojistas, que precisam passar
pela alta carga tributária da legislação

Combate aos ambulantes
irregulares
vigente, além de diversos outros gastos com
funcionários, espaço físico, entre outros.
Além da concorrência desleal, outro ponto
destacado pelos lojistas é a ocupação das
calçadas e logradouros públicos,
diﬁcultando o trânsito de pedestres e o
d i r e i t o d e i r e v i r ; a lé m d e p o lu i r
visualmente a nossa cidade, provocando um
aspecto de desorganização e abandono. Os
ambulantes montam barracas nas calçadas
ou oferecem seus produtos no porta-malas
de carros ou caminhões, sendo que a grande
maioria não tem nenhum documento
autorizando o seu funcionamento.
Diante do que foi discutido, os órgãos
ligados à Prefeitura se prontiﬁcaram a
aumentar a ﬁscalização. A primeira ação
aconteceu no dia seguinte à reunião,
inclusive com a apreensão de mercadorias.
“Neste caso especíﬁco dos ambulantes,
a situação é realmente preocupante, mas a
ACIP/CDL está cumprindo sua missão de
defender e lutar pelos interesses da classe
empresarial, intermediando com os
órgãos reguladores e ﬁscalizadores, que
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fazem parte da Prefeitura. Não temos
poder para ﬁscalizar, apreender
mercadorias e impedir as ações dos
ambulantes irregulares. Por isso contamos
com a colaboração do Executivo Municipal
para que a lei seja realmente cumprida e
que não prejudique os empresários, que
tanto sofrem com a alta carga tributária,
burocracias ineﬁcientes e tantas outras
variáveis e desaﬁos que diﬁcultam ou às
vezes impedem o empreendedorismo em
nossa cidade e em nosso país como um
todo”, aﬁrmou o presidente da entidade na
época, Noêmio Gomes Fernandes. “E que o
nosso Legisla ti vo atente para esse
problema social e econômico que afeta
fortemente a nossa cidade e promovam leis
rígidas para banir com essa prática de
c o m é r c i o i l e g a l e d a n o sa a to do s ,
consumidores e empresários”, ressaltou.

E VOCÊ, TEM ALGUMA DEMANDA?

ENVIE PRA GENTE!
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Cochise Saltarelli Martins é
o novo presidente da ACIP/CDL
Confira a lista completa da diretoria
No dia 30 de novembro de 2018,
aconteceu a votação para a eleição da
ACIP/CDL para o biênio 2019/2020.
Com chapa única, o presidente eleito
foi Cochise Saltarelli Martins (Apache
Imóveis), que até então era Diretor de
Patrimônio da entidade. Ele já assumiu a
entidade no dia 1º de janeiro de 2019,
entrando no lugar de Noêmio Gomes
Fernandes, que ﬁcou à frente das
instituições de 2015 a 2018.
Cochise é o 14º presidente da história
da ACIP. Antes dele, já passaram pelo cargo
máximo da entidade: Adriano Fonseca
(1938-1941), Pio Gonçalves Penna (19411983), José Mucci Daniel (1983-1984),
Roberto Abrahim Gazire (1984-1990),
Gastão Ferreira dos Santos (1990-1992),
Prudêncio José Ribeiro Sette (1992-1993),
Geraldo Messias (1993-1997), Gilmar Pinto
de Oliveira (1997-1999), Adão Adilson
Bombassaro (1999-2003), Afonso Mauro
P inho Ri beiro (2 003-2 007) , S érgio
Marques Cordeiro (2007-2010), Júlio Assis
Sales (2011-2014) e Noêmio Gomes
Fernandes (2015-2018).
Conﬁra abaixo a diretoria completa da
ACIP e da CDL para o biênio 2019/2020:

DIRETORIA ACIP
Presidente:
Cochise Saltarelli Martins
1º Vice-Presidente:
Antônio Carlos Martins Brandão
2º Vice-Presidente:
Marta Lemos de Souza Milbratz
Secretário Geral:
Noêmio Gomes Fernandes
Diretor Financeiro:
Afonso Mauro Pinho Ribeiro
Diretor de Patrimônio:
Júlio Assis Sales
Diretor de Relações Públicas:
Desidério Custódio Guimarães
Diretores Executivos:
Carlos Bartolomeu
Gilmar Pinto de Oliveira
João Lúcio Barreto Carneiro
Sérgio Marques Cordeiro
Conselho Consultivo:
Cochise Saltarelli Martins
André Luiz Lawrence Leite

Cochise Saltarelli e Noêmio Fernandes
Daniel de Araújo Castro
Daniel Fontes Ramos
Darlene de Barros Raimondi
Eduardo Milbratz
Fernando Jorge Campos de Godoy
Gabriella Roldão Braz
Geraldo Bueno de Magalhães
Gilson José Xavier de Souza
João Carlos Bretas Leite
João Mattos da Silva
Maria José Ribeiro dos Santos
Maria Rita da Silva Moreira
Mário César Laender
Renato França e Souza
Renato Pereira dos Santos
Rogéria Baptisteli Fernandes
Romeu Fúrfuro de Lacerda
Conselho Fiscal Efetivo:
Domingos Sávio Caríssimo
Francisco Augusto de Castro Gomes
Lucio Flávio Barbosa Bartolomeu
Conselho Fiscal Suplente:
Adão Adilson Bombassaro
José Alberto Murad
Lauriano Carneiro Monteiro

DIRETORIA CDL
Presidente:
Cochise Saltarelli Martins
1º Vice-Presidente:
Marta Lemos de Souza Milbratz

Vice-Presidente Administrativo
Financeiro:
Afonso Mauro Pinho Ribeiro
Vice-Presidente de Produtos e
Serviços:
Darlene de Barros Raimondi
Vice-Presidente de Tecnologia:
Sérgio Marques Cordeiro
Vice-Presidente Comercial e de
Expansão:
Gilmar Pinto de Oliveira
Vice-Presidente de Comunicação e
Eventos:
Lauriano Carneiro Monteiro
Vice-Presidente de Assuntos Públicos
e Municipais:
Noêmio Gomes Fernandes
Vice-Presidente de Assuntos de
Preservação do Meio Ambiente:
Antônio Carlos Martins Brandão
Vice-Presidente de Assuntos
Jurídicos:
Domingos Sávio Caríssimo
Vice-Presidente de Assuntos
Econômicos:
José Alberto Murad
Conselho Fiscal Efetivo:
Adão Adilson Bombassaro
Francisco Augusto de Castro Gomes
Júlio Assis Sales
Conselho Fiscal Suplente:
André Luiz Lawrence Leite
Eduardo Milbratz
João Mattos da Silva
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Aprimorando Competências 2018
Três palestras que agradaram o público

Leandro Quintão

A 11ª edição do Encontro Empresarial
Aprimorando Competências, realizado pela
ACIP/CDL e pelo SEBRAE, ofereceu três
palestras com temas importantes e atuais. O
evento teve o apoio da Farmácia Indiana,
Legalize, Pontenet, Saudali e Sicoob.
O encontro, que sempre traz
palestrantes de sucesso a Ponte Nova, foi
inaugurado com Leandro Quintão, no Salão
Nobre do Pontenovense FC. Instrutor,
empresário, consultor e orientador de
várias empresas no Brasil, Leandro Quintão
abordou o tema “O Segredo dos Campeões”.
O palestrante contou sobre sua pesquisa de
campo para entender a ﬁlosoﬁa de trabalho
de líderes e empresários de sucesso, citando
alguns nomes e exemplos da vida real.
Quintão ainda abordou como as pessoas
devem colocar em prática alguns tópicos da
sua palestra, para o crescimento de cada

Emerson Duarte

proﬁssional e da empresa como um todo.
A segunda palestra aconteceu no dia 21
de novembro, com Emerson Duarte, na Sala
de Treinamentos da ACIP/CDL. Esta
palestra bônus, oferecida apenas para as
primeiras 50 pessoas que adquiriram o
pacote para o evento, teve como
protagonista o palestrante Emerson
Duarte. Especialista em marketing digital e
comércio eletrônico, o palestrante é,
atualmente, diretor de marketing da EMC
Sistemas. O tema da palestra foi: “Como o ec om m e r c e p od e i m p ul s i o n a r o s e u
negócio”. Os participantes viram os
números do incrível crescimento do
comércio eletrônico no Brasil e aprenderam
c omo p reparar suas empresas para
venderem mais e aumentarem seus lucros
com uma loja virtual.
A terceira e última palestra aconteceu

William Caldas

no dia 29 de novembro, também no Salão do
Pontenovense. Especialista em vendas,
William Caldas esteve presente em mais de
900 eventos nos últimos 10 anos, atingindo
100% dos Estados brasileiros, palestrando
sobre temas como motivação, vendas,
atendimento a clientes e liderança de
equipes. Além de falar sobre vendas,
William Caldas explorou a era digital para
mostrar aos participantes informações do
que estamos vivendo atualmente. Ele usou
muitos exemplos na prática e citou casos de
sucesso para exempliﬁcar os melhores
caminhos para o aumento das vendas. O
palestrante ainda fez algumas dinâmicas
para interagir com o público. O ﬁm do
evento teve ainda sorteio de brindes de
empresas parceiras e um delicioso jantar de
confraternização.

Conheça todos os produtos, serviços e ações oferecidas
pela ACIP/CDL aos seus associados
Você conhece tudo o que a ACIP/CDL pode oferecer a você, associado? São dezenas de vantagens que as empresas que fazem parte do
nosso sistema podem usufruir, entre elas: Consultas ao SPC; Cartão Brasil Card; Cer ﬁcado Digital; Correspondente Bancário para linhas de
crédito do BDMG; Rede de Comércio Protegido e Rede de Monitoramento Compar lhado; Convênios Médicos; Unimed/Uniben;
Assessoria Jurídica, Descontos em faculdades de Ponte Nova e Viçosa, além de inúmeras campanhas de incen vo às vendas e
capacitações/cursos/treinamentos.

Quer saber mais?

Acesse nosso site (acipcdl.com.br) para ver tudo que a entidade oferece e aproveite os benefícios!
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Empresária do Ano de Ponte Nova é
homenageada na Federaminas
No dia 24 de novembro de 2018, a empresária
Maria José Ribeiro dos Santos (Escapamentos São
Geraldo), eleita Empresária do Ano de 2018 em Ponte
Nova, foi homenageada pela Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais
(Federaminas). O evento de gala aconteceu no Hotel
Trade, em Juiz de Fora, dentro da programação do XXI
Congresso da Federaminas. Maria José foi eleita
Empresária do Ano em Ponte Nova no dia 29 de
setembro, durante a 8ª edição do Mérito Empresarial
2018. O XXI Congresso da Federaminas aconteceu de
22 a 25 de novembro e reuniu cerca de 500
empresários, representantes, lideranças e membros de
Associações Comerciais do Estado. Na foto ao lado
aparecem Emílio Parolini (presidente da
Federaminas), Maria José e Noêmio Fernandes (expresidente da ACIP/CDL).

ACIP/CDL realiza o 2º Happy Hour Empresarial
No dia 5 de dezembro, a ACIP/CDL
promoveu a 2ª edição do “Happy Hour
Empresarial”. O evento reuniu dezenas de
empresários, gestores e colaboradores de
empresas associadas.
O objetivo do evento é provocar a
interação entre empresários e criar novas
possibilidades de negócio. Houve também
um momento para que cada um pudesse

falar sobre suas empresas e sobre os
produtos/serviços oferecidos. A ACIP/CDL
também explanou aos associados presentes
sobre sua rotina de trabalho. O presidente
Noêmio Gomes Fernandes esteve presente
no evento, assim como o futuro presidente,
Cochise Saltarelli Martins.
As empresas que participaram desta
edição do Happy Hour Empresarial foram:

Apache Imóveis, BCM Advocacia, Beira Rio
Tintas, Cia da Moda, Depósito de Fumo São
João, Folha de Ponte Nova, GF Soluções
Educação Corporativa, GGBC, HML
Agropecuária, Pegadas Calçados, Pontal
Engenharia, Posto Pacheco, Posto
Pracinha, Rádio Ponte Nova e Sonho de
Mãe.

Participantes do 2º Happy Hour Empresarial

Aqui tem crédito para as micro e pequenas empresas. Você pode ampliar o estoque, comprar matériasprimas, organizar o pagamento de salários e, também, o ﬂuxo de caixa. Tudo isso com as melhores
condições do mercado:
- Taxas a par r de 1,19%* ao mês;
- 3 meses de carência;
- Até 48 meses para pagar;
- Parcelas ﬁxas que cabem no seu bolso.
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3ª edição da revista Ponte Nova Acontece
é lançada oficialmente

As três edições da revista

No dia 20 de dezembro, a ACIP/CDL
realizou uma solenidade de lançamento da
terceira edição da revista “Ponte Nova
Acontece”. Diversos empresários
associados, diretores, patrocinadores e
entrevistados estiveram no evento.

“Depois do sucesso das
duas primeiras edições, com
grande aprovação dos
parceiros e da população,
chegamos à terceira edição.
A missão continua a mesma:
destacar tudo o que Ponte
Nova tem de bom para
oferecer aos seus cidadãos e
aos seus visitantes. Aﬁnal,
não faltam qualidades em
nosso município, com
pessoas e instituições que
praticam o bem, que querem ver uma
Ponte Nova ainda mais forte e
desenvolvida”, aﬁrmou o então presidente
da ACIP/CDL, Noêmio Gomes Fernandes.
Com o trabalho da equipe de
Comunicação da ACIP/CDL e de outros

Diretores da ACIP/CDL presentes no lançamento da revista

João Mattos e Noêmio Fernandes

proﬁssionais envolvidos, a nova publicação
traz matérias das áreas social, esportiva,
ambiental, artística, econômica, política,
além de curiosidades e informações de
utilidade pública. Muitas fotos de Ponte
Nova também estão na revista, assim como
as páginas de cont eúdo d os nossos
parceiros, que acreditaram no projeto e
também fazem parte da revista.
A tiragem é de 4 mil exemplares, com
distribuição gratuita. Todos os associados e
anunciantes irão receber um exemplar da
publicação. A ACIP/CDL irá fazer também
uma distribuição em pontos estratégicos da
cidade. Quem quiser pode também retirar
um exemplar, de forma gratuita, na sede da
entidade. Acesse nosso site e leia a versão
digital da revista: www.acipcdl.com.br

Vereadores e diretores da ACIP/CDL

Juntar dinheiro e sair do vermelho são as principais
metas ﬁnanceiras dos brasileiros para 2019
O novo ano que se inicia traz boas perspectivas, com a retomada dos níveis de conﬁança da economia. Com os resquícios da crise ainda
impactando a vida das pessoas, muitas pessoas vêm repensando a forma de lidar com o orçamento familiar. É o que aponta uma pesquisa da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), ao investigar as expectativas e os projetos
dos brasileiros para 2019. Os dados mostram que as principais metas ﬁnanceiras para este ano são juntar dinheiro (51%) e sair do vermelho (37%).
O levantamento também revela que sete em cada dez entrevistados (72%) estão otimistas com o cenário econômico de 2019 e 72% acreditam que
sua vida ﬁnanceira será melhor. Apenas 8% acham que sua situação vai piorar e 6% acreditam que ﬁcará igual. Os que esperam enfrentar
problemas ﬁnanceiros mencionaram como consequências comprar menos (55%), diﬁculdade em manter as contas em dia (51%) e guardar
dinheiro (50%), além de substituir marcas que consomem por produtos mais baratos (23%).
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Carro, moto e dezenas de prêmios instantâneos
na campanha Natal Premiado 2018
De 30/11/2018 a 05/01/2019, a
ACIP/CDL realizou a sua tradicional
promoção de Natal. A Campanha Natal
Premiado ACIP/CDL 2018 reuniu centenas
de lojas, com o objetivo de incentivar as
compras de ﬁm de ano no comércio local.
A cada R$ 50 em compras, os clientes
ganhavam um cupom, que deveria ser
preenchido e depositado em uma das urnas
da promoção para concorrer a dois grandes
prêmios: uma moto Honda CG 125 FAN e
um automóvel Fiat Mobi.
A grande novidade deste ano foi o
cupom/seladinha, isto é, lacrado. Ao abrir
um destes cupons/seladinhas, o cliente
poderia ganhar um prêmio instantâneo.
Foram 100 cupons/seladinhas premiadas,
nos valores de R$ 100, R$ 300 e R$ 500.
Este valor foi revertido em vale-compras,

que pôde ser usado em qualquer uma das
lojas participantes da promoção.
O sorteio único (do carro e da moto)
aconteceu no dia 5 de janeiro de 2019, na
Praça de Palmeiras. Muita gente foi
prestigiar o sorteio, que teve ainda
distribuição gratuita de pipoca e algodão
doce para as crianças.
Os grandes ganhadores foram Arthur
Lopes Dias e André Luís Fabri. Arthur é do

Noêmio Fernandes (diretor e ex-presidente da ACIP/CDL), André Fabri
(ganhador do carro), Cochise Saltarelli (presidente da ACIP/CDL),
Fernanda Carvalho (Drogaria Atende) e Alex Dimas (Navelli)

bairro Guarapiranga, comprou na Líver
Imóveis e ganhou um moto Honda 0 km. Já
André Luís, do Nova Almeida, adquiriu o
cupom na Drogaria Atende e faturou um
automóvel Fiat Mobi 0 km. Veja abaixo as
fot o s d os ga nh ad ore s e a l ist a d os
ganhadores das seladinhas premiadas.
Parabéns a todos os lojistas
participantes, aos clientes e aos vencedores!

Noêmio Fernandes, Antônio Carlos Martins Brandão (vice-presidente
da ACIP/CDL), Edvânia, Arthur Lopes (ganhador da moto),
José Geraldo, Rodrigo, Glória Granato, Alisson e Hiago

GANHADORES DOS PRÊMIOS INSTANTÂNEOS E AS LOJAS ONDE RECEBERAM AS SELADINHAS PREMIADAS
Prêmios de R$ 500,00
Alexandre O. S. Gomes - Adamas Joias e Relogios
Ana Maria Gonçalves - Alda Modas
Dalvina Dias - Líver Imóveis
Edwana Carneiro - Beco da Moda
Felipe Felício - Auto Posto Rio Doce
Geísa Almeida - Bene on Way
Gisele Guedes - Solange Modas
Hudson Souza - Guarapiranga Tintas
Ilza Mendes - Mon-T Modas
José Eustáquio de Albuquerque - Líver Imóveis
José Rodrigues - Galvão Calçados e Sports
Maria Cecília - Travessura Kids
Miriam Mar ns - Arruda Calçados e Confecções
Og Ferraz Mar ns - Finito
Paulo Agos nho dos Reis - Eletropon
Ricardo Gonçalves - Galvão Calçados e Sports
Sônia Madali Carolino - D’Sarrmy
Thiago Gonçalves - Beira-Rio Tintas
Prêmios de R$ 300,00
Adelina Aux. Silva Machado - Pegadas Calçados

Adriano Barbosa - Sonho de Mãe
André Luis Fabri - Drogaria Atende
Anieva Lopes - Nova Farma Medicamentos
Conceição Hipólito - Clik Mania
Eva Rodrigues Siana - Salão da Patrícia
Francisca Ap. Salgado - Brasil Básico
Gabriela Soares - Posto de Palmeiras
Gerson de Melo Reis Monteiro - Ormel
Leonardo Aparecido Mar ns - Encanto Presentes
Leonilda de Paula Castro Cesar - Capri Calçados
Maria Elismar - Auto Posto Pontenovense
Milton Dias Pereira - Luminar
Maria de Lourdes A. R. Dias - Comercial Guarapiranga
Renato Alexandre - Cia da Moda
Rosa Amélia Miranda - Orion Distribuidora
Thiago Antônio Gonçalves - Beira Rio Tintas
Prêmios de R$ 100,00
Almir Campos Pacheco Neto - Shopping dos Calçados
Avelino Corcini Neto - Murad Motos
Beatriz Zaidan Bartolomeu - Manndalla
Danylla Patrícia Lima Bordoni - Kébrincá

Elaine Ferreira - Loja Real
Honório Joel dos Anjos - Mundial Center
Karine Gonçalves - Silmar Ó ca
Ká a Mar ns - RV Modas
Kennedy Rezende de Carvalho - Posto Pacheco
Luciane - Construbel de Mariana
Ludymila Ellen Coelho - Comercial Guarapiranga
Luiz Carlos Oliveira - Líver Imóveis
Luiz da Silva - Posto Pacheco
Luiz Otávio de Oliv. Júnior - Pontenet Telecom
Maria Angélica - Supermercado Moreirão
Maria Aparecida Chumbo - Ponto Z
Maria do Carmo Reis - Nana Neném
Maria Luisa Rocha Pereira - Lojão das Fábricas
Mônica C. de Barros - Estação Pisos e Reves mentos
Murilo Gonçalves Teixeira - Líver Imóveis
Nivane Santos - Cinara
Paulo Toledo Machado - Construnova
Robinson Leal - Império Mat. de Construção
Sara de Souza - Farmácia Indiana
Thaís Nascimento - Rosacriz
Vicente de Paula Fernandes - Supermercado Leve +
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Resumo da gestão 2015/2018
Noêmio Fernandes encerra com sucesso sua gestão na ACIP/CDL
O presidente Noêmio Gomes
F e r n an d e s ﬁ c ou n a p r e s i d ê n c i a d a
ACIP/CDL de 2015 a 2018. Vice-presidente
da gestão anterior, ele sucedeu a Júlio Sales,
que ﬁcou de 2011 a 2014.
Durante quatro anos, Noêmio fez
questão de manter todas as ações e eventos
de sucesso no calendário anual das
instituições. Mais do que isso, ele ainda
criou novos eventos e ações em sua gestão,
como: a Feira Liquida Verão, a Super Data
Premiada e a Revista Ponte Nova Acontece.
Mais do que isso, Noêmio fez também

continuidade e tenho certeza que a
ACIP/CDL vai permanecer nessa
empreitada”, aﬁrmou Noêmio.
“A sensação que eu tenho é de dever
cumprido. Aproveito a oportunidade para
agradecer a todos que trabalharam direta
e indiretamente nestes quatro anos:
diretores, funcionários, associados e
parceiros. O fruto é consequência do bom
trabalho de todos. Tenho uma grata
satisfação em saber que cumprimos nossa
missão de defender a classe empresarial,
s em p r e v i s a n do o c o n j un to , e n ã o

experiência, de
muito aprendizado,
conhecendo e
tentando ajudar em
demandas que
não faziam parte do meu dia a dia. Com
discernimento, paciência, simplicidade,
honestidade, sabendo ouvir, pensar e
reﬂetir, acho que conduzi bem essas
questões, sempre buscando o bem da
entidade”.
Por ﬁm, ele desejou sucesso ao novo
presidente. “Tenho certeza que o Cochise

Parte dos diretores da gestão 2015/2016
questão de focar em pautas nas esferas
política e social. Entre elas, podemos
destacar a revitalização do Hotel Glória, o
fortalecimento do Centro Histórico, a
participação no projeto de Mobilidade
Urbana do município e o combate às feiras
itinerantes.
Outro ponto de destaque foi o trabalho
de combate aos ambulantes irregulares em
Ponte Nova. “Infelizmente esse é um
problema recorrente em outras cidades,
que traz muitos prejuízos. Começamos essa
batalha, no sentido de defender não só o
empresário, mas também
a cidade como um todo e os
próprios consumidores, já
que muitas vezes os
produtos desses
ambulantes são de baixa
qualidade. No caso dos
alimentos, por exemplo,
um produto sem inspeção
é questão de saúde pública.
Fizemos a nossa parte,
como associação que
r e p r e s e n t a o s
empresários, e cabe ao
poder público ﬁscalizar e
punir, se for o caso. Mas é
u m tr a b a l h o d e

interesses particulares. Foi uma honra
estar à frente de uma instituição tão
conceituada, de grande credibilidade,
c o nq u i s ta da pe l o t r a b a l h o d e o i to
décadas”, destacou o ex-presidente.
Noêmio ainda falou sobre as
diﬁculdades. “Os últimos quatro anos
foram muito desaﬁadores, principalmente
pela instabilidade ﬁnanceira que tivemos
no Brasil, o que acabou reﬂetindo nas
empresas. Teve também a dedicação do
meu tempo pessoal e proﬁssional em prol
da ACIP/CDL. Mas foi uma grande

vai manter o bom trabalho das entidades.
Pela sua competência, não tenho dúvidas
de que continuaremos em evolução. E eu
continuo na nova diretoria, agora como
Secretário Geral (ACIP) e Vice-Presidente
de Assuntos Públicos e Municipais (CDL).
Ou seja, continuaremos trabalhando
juntos e fortalecendo ainda mais”.
Veja nas próximas páginas algumas
fotos dos principais eventos e ações
realizados na gestão 2015/2018.

Parte dos diretores da gestão 2017/2018
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PRINCIPAIS EVENTOS E AÇÕES DA GESTÃO 2015/2018

CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO SEBASTIÃO

2015

2018

2016

2017

Realizado pela ACIP/CDL em parceria com a Prefeitura de Ponte Nova, é um evento de
repercussão nacional, que atrai centenas de atletas e faz de Ponte Nova um destino esportivo
permanente no começo de cada ano, com todos os reﬂexos positivos em nossa auto-estima e na
imagem da cidade, além do impacto no turismo de eventos e estímulo aos esportes em geral. A
caminhada foi criada com o objetivo de atrair o público que não possui condições físicas para
participar da corrida, mas que gosta de atividades físicas, propiciando ainda um momento de
interação social entre públicos de idades distintas.

EMPREENDEDORAS DE SUCESSO

2015

2016

2017

O Empreendedoras de Sucesso tem o objetivo de homenagear a comunidade empresarial
feminina e convidar as mulheres a fazer uma reﬂexão sobre a importância das escolhas
diárias na construção do sucesso. O evento também tem o objetivo de estimular ideias e
atitudes empreendedoras que contribuam para a realização de objetivos e metas, tanto no
lado pessoal como no lado proﬁssional.

2018

PALESTRAS DO PROJETO ASSOCIA-MINAS

2015

2018

2016

2017

O Associa-Minas visa promover ações relevantes ao desenvolvimento das micro e pequenas
empresas e da economia dos municípios, por meio da realização de encontros e palestras por
meio dos quais são prestadas informações e oferecida capacitação proﬁssional à comunidade
empresarial, reforçando a importância do associativismo. O projeto é uma parceria da
Federaminas, Sebrae e as associações comerciais do estado. Por meio do projeto, realizamos
em Ponte Nova palestras com os mágicos George Rubadel (2015) e Klauss Durães (2016), e os
palestrantes Ricardo Gandra (2017) e Leandro Quintão (2018).
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PRINCIPAIS EVENTOS E AÇÕES DA GESTÃO 2015/2018

CAFÉ COM IDEIAS

2015

2016

2016

2016

2017

Durante a gestão 2015/2018 a ACIP/CDL
realizou diversas edições do “Café com
Ideias”, com temas variados como:
resiliência, marketing digital e segurança,
além de uma edição especial em 2016, com os
candidatos a prefeito de Ponte Nova.

CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS

2015

2015

2017

2017

2018

2018

ENCONTRO “PONTE NOVA CIDADE AMIGA DO EMPREENDEDOR”
Em janeiro de 2018, aconteceu o encontro
com a participação do secretário nacional da
Micro e Pequena Empresa, José Ricardo de
Freitas Martins da Veiga, que apresentou
diversas ações e projetos realizados pela sua
Secretaria e outros órgãos do Governo
Federal, com o objetivo de beneﬁciar e
desenvolver as micro e pequenas empresas.

HAPPY HOUR EMPRESARIAL
Criado em 2018, o “Happy Hour
Empresarial” tem como objetivo provocar a
interação entre empresários e criar novas
possibilidades de negócio. Na segunda
edição, realizada em 05/12/2018,
participaram dezenas de empresários,
gestores e colaboradores de empresas
associadas.
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PRINCIPAIS EVENTOS E AÇÕES DA GESTÃO 2015/2018

ENCONTRO EMPRESARIAL APRIMORANDO COMPETÊNCIAS

2015

2016

Criado em 2007, o Encontro Empresarial Aprimorando Competências tem como objetivo
trazer para Ponte Nova grandes palestras ou peças teatrais, que levem conhecimento,
motivação e também entretenimento aos participantes. Em 2015 tivemos as palestras de José
Francisco Resende e de Geraldo Magela - O Ceguinho. Em 2016 foi a vez do espetáculo “A Loja Como Encantar seu Cliente”. Em 2017 , o palestrante Tio Flávio apresentou sua palestra
“Empreender Sonhos – A Gestão de Clientes na Era da Experiência”. Já em 2018 foram três
palestras, com Leandro Quintão, Emerson Duarte e William Caldas.

2017

2018

MÉRITO EMPRESARIAL ACIP/CDL

2015

2018

2016

2017

O Mérito Empresarial ACIP/CDL é uma grande festa que reúne o empresariado pontenovense
e da região em um evento de alto nível. O evento se tornou tradicional e também é conhecido
como “A Noite do Empresário”, e tem como objetivo homenagear empresas que completam
quinquênios, de acordo com a data de fundação. Um dos principais momentos do Mérito é o
anúncio do(a) “Empresário(a) do Ano”, após eleição realizada entre os associados da
entidade. O Mérito Empresarial é uma noite de confraternização e entretenimento entre a
classe empresarial.

SUPER DATA PREMIADA
Criada em 2015, a campanha “Super Data Premiada” tem como objetivo aquecer o comércio
local, fomentando o consumo e incentivando os empresários a oferecerem qualidade em
produtos, atendimento e ofertas especiais, tendo como foco as datas comemorativas - Dia das
Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças, num formato parecido com o da
campanha de Natal.

FEIRA LIQUIDA VERÃO ACIP/CDL
Também criada em 2015, a Feira Liquida Verão tem como um dos principais objetivos ser mais
uma oportunidade de venda para os lojistas e prestadores de serviço de Ponte Nova e região. É
também uma oportunidade para a população adquirir produtos de qualidade, legalizados e
com garantia de procedência, com preços reduzidos durante o evento, o que não acontece com
as feiras itinerantes, que vêm para a cidade e vendem seus produtos sem nenhuma garantia,
de forma irregular, e em sua maioria, produtos de baixa qualidade, além de não gerarem
emprego e renda no município.
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PRINCIPAIS EVENTOS E AÇÕES DA GESTÃO 2015/2018

SOLENIDADE DE 80 ANOS DA ACIP

Para comemorar os 80 anos da Associação Comercial e Industrial de Ponte Nova, completados no dia 21/04/2018, a entidade realizou uma
solenidade, no Babilônia Centro de Eventos. O evento contou com a presença de autoridades, ex-presidentes da ACIP, diretores e associados.
Durante a solenidade aconteceram diversas homenagens, como aos 12 presidentes da história da ACIP: Adriano Fonseca (1938-1941), Pio
Gonçalves Penna (1941-1983), José Mucci Daniel (1983-1984), Roberto Abraim Gazire (1984-1990), Gastão Ferreira dos Santos (1990-1992),
Prudêncio José Ribeiro Sette (1992-1993), Geraldo Messias (1993-1997), Gilmar Pinto de Oliveira (1997-1999), Adão Adilson Bombassaro
(1999-2003), Afonso Mauro Pinho Ribeiro (2003-2007), Sérgio Marques Cordeiro (2007-2010) e Júlio Assis Sales (2011-2014).

BAR, BOTECO & CIA

2015

2016

Criado em 2006, o festival gastronômico e cultural, Bar, Boteco & Cia, é um dos grandes
acontecimentos da nossa cidade, que marca uma época do ano com grande estilo e
participação da população. O objetivo do festival é contribuir com o desenvolvimento
socioeconômico do municípío, aumentando o ﬂuxo de pessoas nos bares participantes, o que,
consequentemente, aumenta a geração de empregos e renda. Durante a gestão 2015/2018,
milhares de pessoas participaram da Saideira, a grande festa de encerramento do festival, que
teve como atração diversos artistas conhecidos em todo o país: grupo Fundo de Quintal (2015),
Soul du Samba (2016), Aline Calixto (2017) e Sandra de Sá (2018).

2017

2018

PROMOÇÃO DE NATAL
A principal campanha de incentivo às vendas realizada pela entidade, a campanha “Natal
Premiado ACIP/CDL”, na gestão 2015/2018 sorteou 7 automóveis e 7 motos, além de dezenas
de outros prêmios e vale-compras, incentivando o consumo de produtos e serviços em nossa
cidade, no principal período do ano para o comércio.

REVISTA PONTE NOVA ACONTECE
Um dos principais projetos criados na gestão 2015-2018, a Revista Ponte Nova Acontece tem
como objetivo mostrar o que Ponte Nova tem de melhor, retratando nossas potencialidades e o
talento do nosso povo, sem esquecer da nossa história e das pessoas e empresas que
contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade e de toda a região. Em suas três edições
lançadas entre 2015 e 2018, a revista vem cumprindo missão, de valorizar e mostrar a força da
nossa economia regional, nossa sociedade e nossa cultura.

