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Balancete

Palavra do Presidente

Estatística

Gustavo João Roberto Gorgulho Franco
Presidente da ACETC

Waynet    412

Minas Sul    117

Tô Que Tô Modas   84

Relojoaria Central    78

I9 Cosmé�ca    72

Moto Gerais   68

Palácio Modas   65

Ó�ca Precisão   46

12 Mix Concreto    41

Móveis Brasil    37

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 

10 Empresas que mais consultaram

Total  Consultas  SCPC BÁSICO - 1.115 

Total  Consultas  ACERTA NEGATIVO PF - 195 

Total  Consultas  ACERTA POSITIVO PF - 54 

Total  Consultas  DEFINE POSITIVO PJ - 1 

Total  Consultas  DEFINE NEGATIVO PJ - 136 

Inclusões SCPC - 155

Exclusões SCPC - 81

desaos para todos nós. Aprendemos novas 
maneiras de interagir com nossos clientes e novas 
formas de trabalhar. Mesmo com os desaos e 
mudanças nos mantivemos unidos através da 
conança e das fortes relações já estabelecidas 
entre os associados e parceiros, sempre otimistas. 
Mostraremos neste informativo um pequeno 
resumo do que nossa diretoria, juntamente com 
vocês associados, desenvolveu, sempre na busca 
do melhor para nossa cidade e a classe 
empresarial. 
Trabalhamos desde o reconhecimento e 

homenagens aos empresários que muito zeram pela 
cidade, pelo social e pelo desenvolvimento, passando 
por campanhas em datas comemorativas, happy 
hours, decoração de natal e várias outras ações. 
Reconhecemos que muitas coisas caram por fazer e 
podemos citar a implantação do Portal Viva Mais TC, 
um portal de e-commerce para as empresas de nossa 
cidade que, por mais que buscamos viabilizá-lo, 
ainda não foi desta vez que conseguimos. 
Vamos seguir, sempre atentos aos decretos e 
considerações do Comitê Gestor de enfrentamento à 
pandemia, empenhados que nossas demandas e 
argumentações sejam ouvidas e que nossos pleitos 
sejam atendidos, para o bem de todos.
Agora devemos preparar novos caminhos. Sempre 
buscando manter os parceiros e as boas práticas. E 
mais uma vez fazemos o chamamento a você 
empresário para que junte-se a nós e para que, cada 
vez mais fortalecidos, busquemos novos tempos.

Caros (as) empresários (as), 
prezados (as) associados 
(as),
 Estamos concluindo 
nosso biênio à frente da 
Associação Comercial e 
E m p r e s a r i a l  d e  Tr ê s 
Co rações .  Um b iên io 
i n tenso  e  r ep le to  de 



HOMENAGEM AO DR ANTÔNIO TEIXEIRA DE MIRANDA NETO
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Em 23 de novembro de 2019, na sede da 
Associação Comercial e Empresarial de Três 
C o r a ç õ e s ,  a c o n t e c e u  s o l e n i d a d e  e m 
h o m e n a g e m  p ó s t u m a  à  i l u s t r í s s i m a 
personalidade empresarial de Três Corações.
A homenagem ao saudoso empresário Dr. 
Antônio Teixeira Miranda Neto, foi um momento 
simples, singelo, mas para agradecer e mostrar 
nossa consideração e respeito ao Dr. Miranda. 
Não foi um momento para relembrar a dor da 
perda, mas sim dos momentos importantes que 

ele nos deixou e oportunizou. Externar e 
reconhecer o valor do que ele fez por nossa 
cidade e nosso povo e manter vivo seu nome nas 
nossas memórias.
Na ocasião a fachada do prédio da entidade, 
recebeu honrosamente o nome de Espaço 
Empresarial Dr. Antônio Teixeira de Miranda 
Neto.
Estiveram presentes no evento familiares e 
amigos, autoridades, representantes de 
entidades locais e empresários.
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6º e 7º HAPPY HOUR EMPRESARIAL

Ocorreram em 2019, na sede da Associação 
Comercial e Empresarial de Três Corações, as 
6 ª  e  7 ª  e d i ç õ e s  d o  H a p p y  H o u r 
Empresarial, respectivamente, em 25 de 
abril e 26 de setembro. A ACETC preparou 
esses eventos para troca de experiências com 
cases de sucesso entre os empresários.
Na 6º edição, o painel foi realizado pelo Sr. 

José Roberto Moreira Franco, da empresa 
GF, em um oportuno momento para os 
participantes conhecerem e debaterem sobre 
o tema História Empreendedora. Sr José 
Roberto pontuou os fatos e informações que o 
empreendedor deve estar atento, como 
também ter claro o objetivo e saber 
reconhecer as oportunidades.

E, na 7º edição tivemos painel realizado por 
Sr. Danilo Mesquita de Andrade, da 
empresa Terra Nova, que apresentou aos 
participantes a história da empresa, seus 
negócios, projetos e informações que o 
empreendedor deve estar atento.

Sucesso total! Srs José Roberto, Danilo e 
Daniel conduziram o debate com visão 
empresarial e uma brilhante exposição. Os 
eventos também contaram com apoio dos 
Laticínios Flora com produtos oferecidos 
para degustação.
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PLACA VENDEDORES AMBULANTES

Durante a gestão do biênio 2019 / 2020, a 
Associação Comercial de Três Corações 
instalou placas orientando os vendedores 
ambulantes para que quem atentos às 
normas de atuação no comércio local sem 
licença prévia, sob pena de apreensão das 
mercadorias. A ação visa combater aqueles 
que praticavam atividades de forma irregular 
no município, com valorização do comércio 

legalmente estabelecido.
As placas foram colocadas em locais 
estratégicos e de fácil visibilidade, nas 
entradas da cidade, com intuito de orientar e 
prevenir a ação irregular do comércio 
ambulante. Mais informações sobre o 
licenciamento podem ser obtidas na 
Prefeitura Municipal pelos telefones          
(35) 3239-7175 ou (35) 3691-1012.

CAMPANHA DO AGASALHO 2019

Realizado em junho de 2019 entrega das doações da 
Campanha do Agasalho da Associação Comercial, 
em parceria com a Rádio Tropical e Rádio Três. 
Sucesso total! Na Campanha foram arrecadados 
agasalhos, cobertores e calçados com a parceria 
solidária da comunidade tricordiana. Todo o material 
arrecadado foi entregue ao Ancianato Antônio 
Frederico Ozanam e Instituição de Amparo Arca de 
Noé.
A ACETC agradece mais uma vez à Rádio Tropical e 
Rádio Três pelo apoio e à toda população tricordiana 
que abraçou a campanha pelo bem estar do próximo.

INSTITUIÇÃO
DE AMPARO

ARCA DE
NOÉ

ANCIANATO
ANTÔNIO

FREDERICO
OZANAM
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CAMPANHA LIMPE SEU NOME NA PRAÇA

Uma importante Campanha que também 
ocorreu durante a gestão do biênio 2019/2020, 
foi o Feirão Limpe Seu Nome na Praça, que 
ocorreu de 25 a 29 de novembro de 2019 em 
parceria com o escritório de advocacia Oliveira 
Martins. 
Na oportunidade diversos clientes puderam 
negociar diversas pendências nanceiras. Várias 
empresas participaram, com ofertas e condições 

especiais e imperdíveis ao público alvo. Um 
momento muito esperado pelos clientes no ano 
de 2019 para que pudessem acertar suas contas. 
Aderiram à Campanha as empresas: Balcão dos 
Parafusos, Cartões Mais Fácil, GF, Casa das 
Ferramentas, Cemig, Copasa, Impacto Modas, 
Loja Zuza, Postos São Thomé, São Thomé Auto 
Peças, Tricor, Waynet e Wizard.
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PROMOÇÃO NATAL PREMIADO 2019

Com o objetivo de incentivar, valorizar e 
movimentar a cidade e o comércio no período 
das festividades de nal de ano em 2019, 
delizando os clientes, a ACETC preparou uma 
Promoção de Natal que foi um grande sucesso.
A campanha foi uma ação lançada no mês de 
abril, com apoio da Rádio Tropical e Rádio 
Três. Com adesão à Promoção de Natal no início 
do ano, a empresa participante também ganhou 
a Promoção do Dia das Mães, que movimentou 
a inda mais  uma das  pr inc ipa is  datas 
comemorativas do ano.
Para campanha Natal Premiado, foram 

sorteados 2 prêmios de R$ 5.000,00 (Cinco 
mil reais), 5 prêmios de R$ 1.000,00 (Hum Mil 
reais), 7 Vale-Compras de R$ 100,00 (Cem 
reais) para os vendedores e mais 10 Vale-
Compras de R$ 100,00 (Cem reais) aos 
ouvintes das Rádios Tropical e Três.
Ao fazer as compras nas empresas participantes, 
o consumidor recebeu um cupom para depositar 
em uma das urnas da promoção para concorrer 
aos prêmios das campanhas.
Um oportuno momento que movimentou o 
comércio e acarretou o aumento das vendas com 
esta grande promoção. 
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NOITE DO EMPRESÁRIO 2019

No biênio de 2019 / 2020, preparamos e 
organizamos a edição de 2019 com grande êxito, um 
evento muito esperado pela classe empresarial. No 
ano de 2020, devido as condições impostas pela 
pandemia do Novo Coronavírus, não houve a 
realização do evento, com intuito de preservar a 
s aúde  de  nos sa  popu l a ção  e  s egu i r  a s 
recomendações do Comitê de Enfrentamento à 
COVID-19. 
Em 2019, aconteceu no dia 22 de novembro, no 
Clube Três Corações nosso tradicional evento, que 
premiou as empresas mais lembradas por 
empresários e consumidores e homenageou 
empresas e pessoas que se destacaram no cenário 
empresar ia l .  Tivemos apoio da Protense 
Certicados Digitais, Sicoob ParaisoCred, 
Unincor, Uniodonto e Maria Rita Arte Floral.
As homenagens foram para:
- Medalha do Mérito Empresarial (concedida pela 
Federaminas) – Sr. Danilo Mesquita Andrade da 
Terra Nova;

- Troféu ACE Mulher (Empresária do Ano) – Sra. 
Rosângela Aparecida Borges Soares da Soma 
Contabilidade;
- Troféu José Alves Pereira Sobrinho – Sr. José 
Henrique Pereira da Fazenda Cobiça;
- Troféu Jovem Empreendedor – Sr. Romualdo 
Neder  e Sr. Pedro da PR Locações.
- Melhor Atendimento – Lojas Cem, eleita por 
votação como estabelecimento com o melhor 
atendimento do ano.
O troféu Top Of Mind, dividido em três categorias, foi 
a demonstração do reconhecimento pelas ações das 
empresas mais lembradas. As categorias foram 
estabelecidas da seguinte forma:
- Top Of Mind Bronze – empresas que atingiram 
ent re  20% e  39% das  ind icações  dos 
entrevistados.
- Top Of Mind Prata – empresas que atingiram entre 
40% e 49% das indicações dos entrevistados.
- Top Of Mind Ouro – empresas que atingiram 
acima de 50% das indicações dos entrevistados.
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ALI - AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO

O projeto Agente Local de Inovação (ALI) foi mais um 
investimento realizado pela diretoria da ACETC no 
biênio, um programa inovador com parceria do 
SEBRAE.
O programa possibilitou as empresas participantes o 
aprendizado na uti l ização de ferramentas 
inovadoras do processo de gestão, além do auxílio 
na obtenção de concretos resultados.
O grande diferencial da metodologia esteve no 
acompanhamento contínuo, personalizado e in loco, 

com facilitadores de inovação experientes que 
permaneceram em constante contato junto as 
empresas participantes.
O Programa ALI teve por objetivo ajudar a empresa 
com ações que visam o aumento da produtividade 
da empresa, gerando o aumento da receita, redução 
de custos. A metodologia foi organizada de forma 
que a cada fase a empresa possa alcançar um 
resultado concreto para a sua operação e evolução 
em apenas 4 meses de acompanhamento.

INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA ACETC

Um dos grandes investimentos alcançados pela 
diretoria do biênio 2019 / 2020, foi a instalação, em 
2019, o total de 24 placas de energia fotovoltaica na 
sede da ACETC. Uma energia auto sustentável e 
socioambiental, tornando a entidade auto suciente 
na geração de energia elétrica.
É uma energia elétrica produzida a partir de luz solar, 
e pode ser produzida mesmo em dias nublados ou 
chuvosos. Quanto maior for à radiação solar, maior 
será a quantidade de eletricidade produzida.
O sistema fotovoltaico permite a geração de energia 
limpa e contribui para a redução na emissão de 

combustíveis fósseis e poluentes como o CO2. Já no 
primeiro mês após a instalação obtivemos economia 
e redução dos altos níveis de custos energéticos. 
Além de equipamentos que permitem acompanhar a 
quantidade de energia gerada até mesmo 
remotamente, via tablet ou smartphone. Um sistema 
que apresenta vida útil de até 30 anos.
Sua residência e sua empresa também podem ter 
este benefício gerando sua própria energia. A ACETC 
tem parceria com a Lidermig Energia Solar. 
Economize na sua fatura de energia, ligue agora para 
3232-3161 e saiba mais.
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DECORAÇÃO DE NATAL 2020

O principal objetivo da decoração de natal do 
ano de 2020 foi de resgatar o clima do período 
natalino, sendo proporcionado à população 
tricordiana novamente a alegria da época. A 
Associação Comercial com muito planejamento, 
visitou cidades e fábricas de confecção de artigos 
natalinos, realizou reuniões com os associados, 
dentre outras ações que zeram com que o 
planejamento fosse elaborado no decorrer do 
ano.
As visitas realizadas pela diretoria foram para 
conhecer os trabalhos já realizados em cidades 
que realizam uma excelente decoração, com 
retorno para a cidade e para o comércio, como 
Poços de Caldas, Pouso Alegre e Itajubá.

Através da colaboração de nossos associados 
e apoio do Sicoob Credivar e Secretaria 
Municipal de Cultura, na busca de delizar os 
clientes, atrair a população e renovar a 
autoestima tricordiana, a decoração da praça 
Odilon Rezende Andrade foi um sucesso, com 
iluminação de lâmpadas de led, bolas, cetim e 
outros produtos.
Com os recursos nanceiros da Associação 
Comercial e o apoio do Sicoob Credivar e da 
Secretaria Municipal de Cultura, nossa praça 
foi totalmente iluminada no Natal de 2020. 
Várias pessoas prestigiaram as luzes e objetos de 
decoração, fazendo com que o clima do natal 
fosse sentido por todos.
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Em 23 de outubro de 2020, o Rei Pelé, Edson 
Arantes do Nascimento, completou 80 anos de 
idade. Foram anos de grandes sucessos, uma 
data que a Associação Comercial e o mundo 
desejaram: Parabéns, Pelé! Também em 2020, 
a Associação Comercial completou 80 anos de 
sua fundação.
Pelé em seus 80 anos conquistou muitas 
vitórias, foi o mais novo em idade a ganhar 
uma Copa do Mundo, único a vencer a 3 Copas 
do Mundo, 24 títulos pelo Santos, melhor 
jogador do Brasil e depois do mundo, mais de 
1000 gols, além de jogar em 66 países onde 
fez gols em 54 deles, o atleta do século.
Desde criança Pelé queria ser jogador. O 
futebol começou com seu pai, Sr. Dondinho, 
que jogou na capital pelo Atlético Mineiro, 
mas que devido a uma lesão interrompeu a 
continuidade de sua carreira.
Pelé e sua família deixaram Três corações e 
mudaram para Bauru, local em que o Sr. 

Dondinho trabalhava como porteiro e Pelé começou a 
jogar no Bauru Futebol Clube. Aos 15 anos, Pelé deixa 
Bauru e muda-se para a cidade de Santos. Aos 16 anos 
estreia na Seleção Brasileira e aos 17 anos foi 
campeão do mundo. A partir de então todos 
conheceram os talentos de Pelé, e daí em diante, sua 
carreira foi repleta de conquistas e sucessos, levando 
o nome de Três Corações para o mundo.
Uma data como essa não poderia passar em branco, 
em homenagem aos 80 anos do Rei do Futebol Edson 
Arantes do Nascimento nosso conterrâneo Pelé, a 
Associação Comercial e Empresarial de Três Corações, 
teve a honra de entregar na cidade de Santos – SP, 
uma caixa com presentes e lembranças de nossa terra, 
pelas mãos de nosso amigo Fernando Ortiz, à Sra. 
Maria Lúcia, irmã de Pelé, que no dia 23 de outubro 
entregou em mãos a Pelé.
Acesse nosso canal no YouTube (Associação Comercial 
de Três Corações) ou pelo link abaixo e veja o vídeo 
que Pelé nos enviou em agradecimento:
https://www.youtube.com/watch?v=wxnQx0CA3x4

PELÉ COMPLETA 80 ANOS E É HOMENAGEADO PELA ACETC

Três Corações, 23 de outubro de 2020.

Três Corações tem orgulho de seu lho mais ilustre. Felicidade, Saúde e Muita Paz.
Alegria em poder comemorarmos juntos nossos 80 anos.

Associação Comercial e Empresarial

Parabéns Rei Pelé
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PORTAL VIVA MAIS TC
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TE DIRETORIA e COLABORADORES | Presidente: Gustavo João Roberto Gorgulho Franco | Vice Presidente: Arley Alves Salgado |          
1º Secretário: Rodolfo henrique dos Santos Nogueira | 2º Secretário: Willian Andrade Silva | 1º Tesoureiro: Maxwelber Massahud | 
2º Tesoureiro: Noel Alves Ferreira Júnior | Diretoria Social: Rosângela Aparecida Borges Soares | Conselho Fiscal (Titulares): Giovanni 
Corrêa | Paulo Henrique Gonçalves Pereira | Marcelo Avellar Resende | Conselho Fiscal (Suplentes): Carlos Roberto Bocardi | 
Heronildo Ribeiro Alves | Maria Alice Sonja Vilela Ferreira | Gerente Executivo - Carlos Augusto V. Mattos | Colaboradores - Leandro 
Avellar | Consuêlo Michelle | Marissol de Almeida | Bruna Delno | Edylaine Pádua | Comunicação - Gracyano Freitas

O Portal Viva Mais TC foi o lançamento de 
uma plataforma com identidade própria da 
nossa cidade, que permite aos empresários 
de Três Corações oferecerem seus produtos e 
serviços pela internet. É possível controlar 
pedidos com detalhes da compra, inserir 
produtos em destaque e gerenc iar 
entregadores, o que proporciona uma 
melhor experiência com os clientes. Além da 
opção para o lojista em denir valores dos 
fretes, retirada em loja, divulgação de 
promoções através de banners, exibição de 
produtos por categorias, interação por 
whatsapp e muito mais.
É um portal exclusivo do comércio de Três 

Corações, gerido pela Associação Comercial, que 
reúne produtos, empresas e promoções, com mais 
facilidade no processo de divulgação.
A adesão foi aberta a associados e não sócios, sem 
taxa de instalação ou comissões e com 
investimento pago apenas para utilização do 
software.

PRONAMPE

O PRONAMPE é um programa do Governo Federal que teve a 
nalidade da retomada e desenvolvimento no período em que a 
pandemia assolou nosso país e o mundo. 
Em 2020, com objetivo de apoio as empresas a terem acesso ao 
PRONAMPE (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresa de Pequeno Porte), a ACETC em parceria com o BDMG (Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais) ofereceram acesso à linha de 
crédito, sendo liberados mais de 1 Milhão de reais para as empresas 
que tiveram o crédito concedido por intermédio da Associação 
Comercial. 
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