EXPEDIENTE
Miguelito Rodrigues Almeida Junior
(Presidente)
Antonio Gibson Quirino
(Vice-presidente)
Antonia Souza do Carmo Romão
(1ª Secretária)
Andre Luiz de Souza Frota
(2º Secretário)
Maria Ivone de Lima
(1ª Tesoureira)
Nivaldo Barros Sampaio
(2º Tesoureiro)
Jaime Espósito de Lima Filho
(Diretor administrativo)
Rodrigo Henrique Souza de Araujo
(Diretor de marketing)
Rafael de Carvalho Alves
(Diretor de núcleos empresariais)

O bem mais precioso dos negócios e relações são as pessoas! São elas que movem
corporações, realizam atividades, desenvolvem estratégias e estão diretamente ligadas ao sucesso ou fracasso de investimentos, sejam eles no âmbito organizacional
ou de crescimento pessoal.
Sempre acreditei na força humana, e mais ainda quando essa força é gerada pelo
poder da união, da cooperação. E é assim, unindo forças com cada associado que
vamos trabalhar para que a Associação Comercial e Empresarial de Arcoverde seja
uma entidade ainda mais representativa.
O plano principal para que esse objetivo se concretize passa pela integração que,
segundo o dicionário, significa incorporação de um elemento num conjunto. No
caso da associação, vamos envolver ainda mais o associado em um conjunto que
é a nossa ACA.
A integração tem como finalidade reforçar a importância de trabalhar em equipe e
somar as forças existentes para conquistar resultados satisfatórios e o crescimento
da nossa organização, cujo objetivo atende os anseios de cada um: potencializar o
empreendedorismo e a economia local.
Precisamos estimular em cada associado o sentimento de pertencimento. Assim
como tudo o que envolve emoções, o sentimento de pertencimento precisa ser
cultivado e essa será uma das nossas missões em 2021.
A palavra pertencimento possui uma essência nobre, causa forte impacto onde estiver presente e gera resultados altamente positivos. Trata-se de uma relação de
comprometimento com a organização da qual fazemos parte, um envolvimento
emocional, inconsciente e subjetivo, que gera resultados extraordinários a curto,
médio e longo prazo.

Glauberton Itácio Pereira da Silva
(Diretor de produtos e serviços)

O maior exemplo desse sentimento está na própria diretoria da ACA. O que nos
motiva a estarmos aqui é o sentimento que temos por essa instituição que existe
para o fim único de colaborar para o desenvolvimento de Arcoverde e que famílias
sejam felizes aqui.

Celia Rejane Vidal Maciel
(Diretora de responsabilidade social)

Essa é a paixão, a visão que precisamos ter arraigadas dentro de cada um de nós, associados. Vamos fazer parte, integrar, sermos uma corrente forte, e, ao mesmo tempo, receptivos a novos membros que desejem integrar a nossa família, que é a ACA.

Valter Kennedy Rodrigues de Siqueira
Jussara Pereira Barbosa
Romilson Ferreira Lima
(Conselho fiscal)
Elidaine Oliveira Severiano Albuquerque
Wanda Maria Freire Queiroz
Marcos Aurelio Mangueira Andriola
(Suplentes)

02

INTEGRAÇÃO E
PERTENCIMENTO

Miguelito Rodrigues
(PRESIDENTE)

CURSO SOBRE PROCESSOS LICITATÓRIOS
ATRAI COMERCIANTES E EMPRESÁRIOS DE
ARCOVERDE
Durante cinco dias ( 13, 14, 15, 19 e
20 de abril) a ACA, Sebrae e Senac
promoverão o curso “Como participar de Licitações – Pregões Eletrônicos”. O objetivo é proporcionar ao
participante conhecimento técnico
para participação em licitações e o
estímulo à visão crítica e proativa
em relação ao processo licitatório.
Destinado a empresários e colaboradores de empresas que tenham interesse em participar de licitações,
o curso, ministrado pelo consultor

Luiz Carlos Passos, abordou o conceito de licitações e legislação brasileira, análise de oportunidades,
credenciamento, habilitação, classificação e tratamento favorecido às
MPE, modalidades e tipo de licitações, punibilidade, entre outros.
“Participar de licitações públicas é
uma excelente oportunidade para
uma empresa aumentar sua lucratividade. Para uma empresa, vencer
esse processo pode significar total
ascensão em suas vendas e na re-

putação em si. Mas, só se destacam
aquelas que trazem bons argumentos e pontos que realmente chamem
atenção do solicitante, fatos que vão
muito além do menor valor”, explica
o diretor Nivaldo Sampaio.

PREFEITURA E ACA PROMOVEM PALESTRA SOBRE LICITAÇÃO PARA
COMERCIANTES E EMPRESÁRIOS
Uma iniciativa da Prefeitura Municipal, em parceria com a ACA,
possibilitou a promoção de palestras sobre processos licitatórios para empresários de todos os segmentos comerciais.
No encontro foi possível mostrar
a dinâmica de uma licitação e a
forma de trabalho adotada em Arcoverde. Durante a palestra os empresários participantes receberam

diversas informações sobre como
participar de processos licitatórios
e assim poder vender seus produtos
e serviços para os órgãos públicos.
“O foco é informar o comerciante local quanto a regularização
e documentação necessária para
participar das licitações, sanar e
esclarecer dúvidas, tornando esse
processo cada vez mais transparente e ao alcance dos futuros for-

necedores”, explicou o presidente da ACA, Miguelito Rodrigues.
O passo inicial para participar das
licitações, segundo Dr. Thiago Ferreira, Advogado Assessor para Licitações do Município, é a realização
do cadastro no site do SICAF (http://
www.comprasnet.gov.br) que é gratuito, já que os processos acontecem de forma online.

5,6x6cm

03

9x4,5cm

9x4,5cm

SOLIDARIEDADE TAMBÉM FAZ PARTE DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19
Uma parceria entre a ACA e a Secretaria Municipal de Assistência Social
garantirá a moradores em situação
de vulnerabilidade em Arcoverde, o
recebimento de kits com produtos
de higienização.
Os kits foram preparados através da
doação, por cidadãos e empresas,

de produtos de limpeza doméstica
e higiene pessoal. A campanha ganhou as redes sociais da cidade e
sensibilizou muita gente.
Para receber, essas famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade,
deverão retirar no CRAS que atende
a localidade. Para tanto, serão divul-

VENCIMENTO DO ICMS PARA MICROEMPRESAS
É PRORROGADO E GOVERNO CRIA PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Para conter os impactos econômicos causados pela COVID-19
em Pernambuco, o Governo do
Estado tomou medidas como a
prorrogação, por 120 dias, dos
prazos de pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) apurado no
âmbito do Simples Nacional. A
decisão é voltada para todos os
estabelecimentos
contribuintes
do ICMS que estejam nesse regime tributário. Estão enquadrados
na medida de benefício fiscal, e
terão esse pagamento postergado
por quatro meses, microempresas e os microempreendedores.
Outras empresas que não se en-

9x4cm
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quadram nesse regime tributário
terão um programa de recuperação
de crédito, que busca uma redução de juros e multas de até 90%
do valor dos débitos acumulados.
Os contribuintes terão dois meses
para se inscrever no programa.
“Temos um quadro que pressiona
o sistema de saúde e que causa
também impactos severos na economia. Diante disso, anunciamos
agora algumas ações para ajudar
os setores produtivos – que geram
emprego e renda à população –
a atravessarem mais esta fase de
intensas dificuldades”, disse o governador Paulo Câmara

gados dias e horários.
Para o presidente da ACA, Miguelito
Rodrigues, essa parceria, que tem
como objetivo auxiliar no enfrentamento da pandemia de Covid-19, é
fundamental para prevenir o contágio e combater a transmissão do
novo coronavírus.

NÚCLEO DE ARTESÃO DA ACA
GANHA NOVO ESPAÇO PARA
PROMOÇÃO DO SEGUIMENTO
O Núcleo de Artesãos da ACA
tem mais um importante espaço
para divulgação dos trabalhos
de artesanato em Arcoverde. O
Centro de Gastronomia e Artesanato – CGA, localizado na Rua
Leonardo Pacheco Duque (Beco
do Buíque), disponibilizou dois
boxes para exposição e comercialização das diversas peças
confeccionadas pelos artesãos.
“É necessário destacar e valorizar com um olhar especial o artesão local e, mesmo diante da
pandemia, a administração não
poupou esforços para nos fornecer um local adequado, digno e
apropriado para expormos nosso trabalho”, destacou a artesã
Palmira Brito.
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CARTAO DE VISITA MILTON
quinta-feira, 17 de setembro de 2020 12:19:43

ACA EMPOSSA NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2021/2022
A cada dois anos a diretoria da ACA
passa por renovação. Esse ano, a
cerimônia de posse aconteceu de
forma atípica, tendo em vista o momento que se vive de pandemia.
A posse da nova diretoria, no dia
04 de fevereiro, foi através da Live,
transmitida pela TV LW. O ex-presidente da ACA, Rodrigo Henrique,
abriu os discursos. “Se passamos
por momentos de dificuldade, sou
otimista para o novo ciclo que se
inicia. Um novo ano, uma nova diretoria, novos desafios, mas também
virão expressivas conquistas. Tenho
certeza disso! As páginas da histó-

ria da ACA continuarão sendo escritas por uma equipe que tem paixão
pelo que faz. E na qual vocês podem
confiar. A frente nosso querido, Miguelito, um grande homem, pessoa
do bem e preparada para conduzir
com maestria os trabalhos desta Associação”, destacou Rodrigo.
Depois de receber das mãos do ex-presidente o livro de ata da Associação Comercial e Empresarial de
Arcoverde, o presidente empossado, Miguelito Rodrigues, falou sobre seus sentimentos e perspectiva
para o futuro. “Quero agradecer de
coração a todos os companheiros

empresários que me confiaram seus
nomes e suas empresas para montarmos esse projeto associativista
que visa cuidar do empresariado de
Arcoverde e fomentar a economia
local”.
Segundo Miguelito, assumir a presidência da ACA é um grande desafio,
mas está motivado e otimista sobre
o trabalho que, juntamente com a
nova diretoria, poderão desenvolver
em favor do empreendedorismo local.
A diretoria da ACA é formada por 17
integrantes, todos trabalham de forma voluntária.

18,5x6,5cm
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NOTINHAS
5,6x4,5cm

5,6x4,5cm
PARCERIA ACA E
FACCON

ACA CRIA SELO EMPRESA DE HISTÓRIA E
HOMENAGEIA EMPRESAS COM MAIS DE 15
ANOS.
Para construir uma história empresarial de sucesso é necessário dedicação,
empenho e total entrega à causa em que se acredita e se defende diariamente. Pensando nessas empresas em Arcoverde, o presidente da ACA , Miguelito
Rodrigues, está criando o selo Empresa de História, para homenagear as empresas que já possuem mais de 15 anos de fundação. A primeira homenagem
vai para 16 empresas.

Você sabia que ACA tem uma parceria
com a Faccon (Faculdade Conceito Educacional)? Associados da ACA têm 50%
de desconto nos cursos para o primeiro
semestre. A faculdade oferece cursos
de administração, ciências contábeis,
direito, redes de computadores e serviço social. Maiores informações através
do whatsapp 87.99678.1552 ou no site
www.vemserfaccon.com. Essa é a oportunidade de fazer seu curso superior!

DESCONTO
NEUROIMAGEM
Associados ACA sempre têm muitas
vantagens. Mais uma parceria garante
benefícios para os associados, dessa
vez os descontos são na NEUROIMAGEM,
na área da medicina do trabalho. Para
exames admissionais e demissionais
solicite uma declaração na ACA e receba o desconto.

DIA DO ARTESÃO
O dia do artesão é comemorado em 19
de março em homenagem a São José,
o padroeiro da categoria. Em 2015 a
profissão foi regulamentada pelo governo através da Lei 13.180, que inclui
também formas de incentivo governamental à prática dessas atividades. A
ACA apoia essa categoria e comemora
cada conquista. Uma singela homenagem foi realizada nas redes sociais em
comemoração à data.

UP CERTIFICAÇÃO
DIGITAL

5,6x4,5cm
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O certificado digital surgiu para dar segurança nas transações eletrônicas e
outros serviços digitais. Com ele, evitamos fraudes e protegemos dados da sua
empresa. A validade jurídica se dá no
sentido de que esse arquivo equivale
a uma assinatura digital. A ACA firmou
parceria com a Up Certificação Digital
para oferecer o serviço aos associados.
Não deixe de renovar seu certificado
digital. Entre em contato conosco 87
3821 0776.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER É LEMBRADO E CELEBRADO
PELA ACA
O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, também ganhou a atenção da Associação Comercial e Empresarial
de Arcoverde, que sempre promove eventos e momentos para
diversas datas comemorativas.

mensagem

e

lembrancinhas.

Segundo a gerente executiva, Edileuza Feitosa, o trabalho da ACA
voltado para as mulheres não se
limita a um dia, mas durante 365
dias existem ações voltadas para o

incentivo ao empreendedorismo entre as mulheres e o empoderamento
feminino. “Lembramos que já tivemos mulheres presidentes da ACA, e
tantas outras que assumem cargo de
diretoria na Associação”, completou.

Mas como esse é um ano atípico,
tendo em vista a vivência da pandemia da COVID-19, a ACA limitou-se
a expressar o carinho e respeito às
mulheres através de uma simples
homenagem em suas redes sociais.
Já o Núcleo de Beleza distribuiu
com suas clientes um cartão com

9x4cm

9x4cm
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O QUE É A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL?
*Por Elidaine Tikinha

Saúde Emocional em tempos de crise
O norte-americano Daniel Goleman, um dos maiores estudiosos do assunto e autor do livro ‘Inteligência Emocional’ define I.E:“Inteligência Emocional é a capacidade de
identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro
de nós e dos nossos relacionamentos”.
De modo geral, inteligência emocional é o conjunto de
habilidades e competências subjetivas, embora sejam intangíveis como: motivação, resiliência, empatia, autoconhecimento e comunicação, e são o segredo do sucesso
dos relacionamentos duradouros e fundamentais para enfrentar momentos desafiantes.
A I.E é um comportamento que parte do indivíduo: quando assumimos total responsabilidade das nossas ações,
aprendemos a gerenciar a nossa saúde mental e emocional, conseguimos tomar as melhores decisões. Esse
fato é possível, porque, não somos capazes de controlar
o comportamento do outro, entretanto, temos o poder de
decidir como pensar, sentir e agir diante de cada situação.
A famosa frase clichê “a vida é feita de escolhas” o seu
significado é real. Podemos fazer as melhores escolhas
diante de um cenário de crise, garantindo alto nível de
saúde mental até em tempos de Covid-19.

Algumas reflexões para fortalecer sua inteligência emocional:
Pratique empatia
Evite julgar! Pare e analise, coloque-se no lugar do outro
e pratique a empatia. Não faça com os outros aquilo que
você não gostaria que fizessem com você.
Foco na solução
Cuide das suas emoções, saber identificá-las é o primeiro passo. Quando temos a consciência do que estamos
sentindo, possuímos maior clareza para controlar as emoções. Todo sentimento tem uma razão de nos visitar, seja
tristeza ou raiva, antes de jogá-los fora ou fugir deles, entenda a razão pelo qual os sente.
Mova-se
Sabe aquele projeto que nunca saiu do papel por falta de
tempo?
Qual será a sua desculpa agora para colocar em prática?
Podemos tirar muitos aprendizados dessa situação desafiante e colher grandes transformações!
FORÇA E FÉ!

Av. Antônio Japiassu, 590 - Centro Arcoverde | (87) 3821 0776
www.acaonline.com.br
arcoverdeaca@gmail.com
@associacaocomercialarcoverde
@acaonlineoficial

