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Não desistimos da proposta de termos no m do ano diversas 
ações para movimentar a cidade e ajudar os comerciantes 
locais a venderem mais. Pretendemos em parceria com a 
Prefeitura Municipal ter nossa praça central, Prefeito Odilon 
Resende Andrade, enfeitada e bonita para o natal. Para 
conseguirmos estamos contando com a contribuição de todos 
para o fundo de eventos, que será totalmente investido na 
decoração. 
Fica aqui nosso convite a todos empresários, sem exceção, 
associados ou não a se unirem as nossas propostas e nos 
ajudarem a concretiza-las. Estamos abertos a sugestões para 
que possamos ampliar os trabalhos e ações.
Convido e peço a todos que conheçam as parcerias e convênios 
que oferecemos, tanto para os empresários, seus familiares, 
colaboradores e dependes. Conheçam e utilizem, são muitos e 
vale a pena. Basta fazer contato pelo telefone 3232 3161 para 
terem todas as informações, pelo nosso site, acetc.com.br ou 
agende um horário que vamos até vocês.
Assim vamos em frente, tendo os devidos cuidados com a 
proteção, a saúde e a vida das empresas, para em breve 
retornarmos a rotina com o novo normal.
Contamos com todos, conte com a gente.

Abraços,
Gustavo João Roberto Gorgulho Franco
Presidente ACETC
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Balancete

Palavra do Presidente

Período: 01/07/2020 a 30/07/2020 

10 Empresas que mais consultaram

Estatística

Ações não têm faltado de nossa parte, em todos os setores que 
podemos e temos acesso na busca de soluções e 
encaminhamentos para manutenção de nossos negócios e 
manutenção dos empregos. 
Continuamos o trabalho para implantação do Portal Viva Mais 
TC, que conforme já apresentado, nosso objetivo é oferecer 
aos empresários a oportunidade de ter o seu próprio site de 
delivery e e-commerce, facilitando aos consumidores 
tricordianos encontrarem o que precisam e estimulando o 
consumo na nossa cidade. No site vivamaistc.com.br as 
empresas participarão de um único portal do comércio de 
nossa cidade de forma coletiva e associativista. A ACETC irá 
gerir o portal e os espaços de marketing, sendo que o 
empresário será o gestor de 100% do conteúdo do seu site de 
delivery, seus produtos e promoções, facilitando os processos 
e com certeza melhorando os resultados de seus negócios.

Caros (as) empresários (as), prezados 
(as) associados (as),
Ainda em meio à pandemia do Covid 
1 9 ,  c o m  a l g u m a s  e m p r e s a s 
fechadas, outras com restrições de 
funcionamento estamos vivendo e 
buscando soluções para a saúde e a 
economia. Continuamos na luta 
buscando num futuro próximo 
vencermos e sairmos fortalecidos. 



INFORMATIVO ONLINE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TRÊS CORAÇÕES03

Diretoria da ACETC Visita ESA

ATENDEMOS AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS.

Av. Dep Renato Azeredo, 820 - Três Corações - MG
www.interioreselegance.com.br

interioreselegance@hotmail.com     (35) 3235 2090        98836-1542

Móveis Planejados Pisos Laminados

PersianasPapeis de Perede

Av. Dep. Renato Azeredo, 553 - Nª. Senhora Apª. - Três Corações/MG

Tel.:(35)3231-4207
3851-3564 E-mail: itamarrsouza@hotmail.com

CASA DOEXTINTOR
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

A Diretoria da Associação Comercial e 
Empresarial de Três Corações (ACETC), 
representada pelo Presidente Gustavo João 
Roberto Franco Gorgulho, Vice Presidente Arley 
Alves Salgado, Secretário Rodolfo Henrique dos 
Santos Nogueira, Tesoureiro Noel Alves Ferreira 
Junior e o Gerente Executivo Carlos Augusto 
Valladão Mattos,  esteve reunida com o 
comandante da Escola de Sargento das Armas 
(ESA), General Alvarenga, em visita de cortesia e 
estreitamento de relações e informações sobre as 
entidades.      
Na oportunidade foram tratados diversos 
assuntos, entre eles prevenções e ações da 
pandemia do COVID 19, geração de emprego e a 
oferta de soldados qualicados pelo Exército 
Brasileiro, participação de nosso comércio e 
prestação de serviços em atenção direta à ESA e 
suas demandas, sobre a possível iluminação dos 
carros de combate no trevo da Rodovia Fernão 
Dias, apresentações culturais nas festividades 

natalinas e diversas outras ações que certamente 
poderão ser feitas em parceria.
Durante a reunião também foi tratado do tema 
da Nova ESA, onde foi possível conhecer os 
andamentos dos trabalhos de pesquisa para a 
ampliação e união das Escolas de Formação de 
Sargentos em uma única cidade, que inclusive 
poderá ocorrer em Três Corações. Vários serão os 
fatores que o Exército Brasileiro está analisando 
para a tomada de decisão, mas estamos na luta 
não só pela manutenção, mas principalmente 
pela ampliação da ESA em nossa cidade.
Participou também da reunião o Sr. General 
Jarbas, ex-Comandante da ESA, acompanhando 
e apoiando os diretores da ACETC.
Ao Sr. General Flávio Alvarenga Filho, ao Sr. 
General Jarbas Bueno da Costa e ao Sr. Coronel 
José de Arimatéia Mota, os agradecimentos pela 
gentil recepção e acolhimento em reunião muito 
esclarecedora e proveitosa.
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Fundo de Eventos | Decoração de Natal

A Associação Comercial continua com o desejo e 
preparando para realização da decoração de 
natal 2020. Uma ação  planejada desde o início 
deste ano em que várias empresas continuam 
contribuindo e investindo para a realização da 
decoração.
Esperamos que seja uma grande oportunidade 
de negócios, com objetivo de manter a 
população na cidade, delizar os clientes e atrair 
a população das cidades vizinhas.
Para conhecer os trabalhos já realizados, a 
Diretoria da ACETC, visitou locais que 
apresentam uma excelente decoração de natal 
com retorno para a cidade e para o comércio, 
como Poços de Caldas, Pouso Alegre e Itajubá.
As propostas e sugestões foram apresentadas 
aos associados em reunião, sendo aprovado 
pelos presentes: decoração da Praça Odilon 
Resende Andrade; iluminação com lâmpadas de 

led (com material próprio, ou seja aquisição); 
decoração com peças de bra de vidro (locação); 
parcerias com estacionamentos, trenzinhos e 
cinema; apresentações como: cantata do Bueno 
Brandão, bandas da Polícia Militar e da ESA, 
corais de Igrejas, fanfarras dos colégios, 
Viraminas, artistas locais e chegada do Papai 
Noel; além do estudo do local e a viabilidade 
econômica de projeção mapeada. Tudo isso só 
será possível com a parceria da Prefeitura e a 
contribuição das empresas para a formação do 
fundo de eventos. Vamos movimentar nossa 
cidade e o nosso comércio.
Conra abaixo fotos tiradas em visita feita a 
fábr ica de decorações,  mater ia l   que 
pretendemos locar para nossa cidade.
Natal 2020 TC, a hora é agora! Contamos 
também com sua empresa!
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Dia dos Pais

Certicado Digital

NÃO DEIXE PARA ÚLTIMA
HORA, ANTECIPE-SE!

FAÇA SEU CERTIFICADO DIGITAL
COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

Acesse acetc.com.br ou ligue 3232-3161 / 98862-1975

Prepare sua empresa!

.
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Portal Viva Mais TC

Foi realizada na Associação Comercial de Três Corações, 
dia 25 de junho, apresentação do Portal Viva Mais TC, 
plataforma com identidade própria da cidade. Por meio 
do portal, a empresa poderá associar sua marca, com 
gestão pela empresa dos pedidos, opões de entrega ou 
retirada em loja, administração da la de atendimento, 
conguração da impressão do pedido, seleção do 
entregador e muito mais. E mais, todo processo é 
realizado com noticação na tela do sistema, e-mail e 
whatsapp. 
A plataforma abrange uma moderna tecnologia que 
armazena o perl do cliente, de modo a aglutinar os 
dados para todo o comércio, fazendo com que seja 
identicado o grau potencial do cliente de um produto, 
adquirir um próximo produto relacionado ao anterior.

A empresa poderá ter seu site, com domínio próprio, ou 
utilizar o domínio do Viva Mais TC, o que facilitará com 
que a própria empresa também realize sua divulgação, 
além das que serão realizadas pela Associação Comercial. 
O portal incluirá a logo da empresa junto ao seu produto, 
podendo ser ofertadas promoções, cupons de desconto, 
entre outros. Também será possível realizar integração do 
controle de estoque, pois se produto esgotar em loja 
física, automaticamente o mesmo será retirado da 
plataforma de delivery. 
Estamos implantado uma plataforma exclusiva para 
nossa cidade, com adoção da tecnologia em prol do 
empresário. Não perca essa oportunidade, faça sua 
adesão e junte-se a nós, ligue já 3232-3161. Juntos 
podemos mais!

Associação Comercial em Reunião com Vice-Prefeito

O Vice-Prefeito Luiz Vilela recebeu no dia 13/07 a diretoria da Associação 
Comercial e Empresarial de Três Corações.
Estiveram presentes o presidente, Gustavo João Roberto Gorgulho Franco, o 
vice-presidente Arley Alves Salgado, o 2º Secretário Willian Andrade Silva, o 
gerente Carlos Augusto Valadão, além dos vereadores Jorge Machado e Carlos 
Pinheiro e os secretários de Finanças, Thiago Mesquita Pereira e de Cultura, 
Lazer e Turismo, Renata Aparecida Borges.
Foram tratados vários temas na ocasião, como a permanência na ESA em Três 

Corações, a questão dos ambulantes irregulares que vendem na cidade, decoração de natal, entre outros assuntos de 
interesse da comunidade.
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Bate-Papo Virtual - Consultas Positivas

Lançamento 2ª Turma ALI / Atendimento SEBRAE

Teve início em junho o lançamento da segunda turma do 
programa Agentes Locais de Inovação (ALI), uma parceria 
da Associação Comercial com o SEBRAE e CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíco e 
Tecnológico). O programa leva às empresas ferramentas 
ágeis de vivência do processo de gestão da inovação e 
auxilia na obtenção de resultados concretos. O grande 
diferencial da metodologia está no acompanhamento 
contínuo, personalizado e in loco, com facilitadores de 
inovação experientes, que levará inovação para o dia a 
dia da empresa e a tornará ainda mais competitiva.
Também em parceria com o SEBRAE, aconteceu no dia 10 
de junho na Associação Comercial, atendimento 
presencial aos empresários locais, com a consultora 

Amanda do SEBRAE. Devido às incertezas do cenário 
atual, foi preparado o atendimento para esclarecer 
dúvidas e oferecer diretrizes que proporcionaram um 
melhor planejamento de estratégias para enfrentar o 
momento. O importante é nos manter rmes para que 
possamos superar juntos mais este grande desao. Conte 
com a gente, juntos somos mais!

Aconteceu dia 21 de julho, bate-papo virtual com 
apresentação das novas consultas, preços e benefícios do 
Cadastro Positivo, transmitido ao vivo pelo YouTube e 
página do Facebook da Associação Comercial. 
Participaram do bate-papo Gustavo Franco, presidente 
da ACETC, e Welington Cardoso, gerente comercial – 
entidades da Boa Vista SCPC, que pontuaram as 
vantagens do Cadastro Positivo, além de apresentar as 
consultas positivas disponíveis. Por meio desse banco de 
dados, reúne o histórico de crédito do consumidor, como: 
nanciamentos, cartões de crédito, empréstimos com 
bancos, com o comércio e outras contas mensais, como 
água, luz e telefone. Permite com que as empresas que 
concedem crédito, a possibilidade com que façam 
avaliação individual mais precisa de cada consumidor.
Dessa forma, as empresas podem identicar quem são os 
bons pagadores que buscam crédito e que, por isso 
merecem acesso a ele, com menos juros nos empréstimos 
e nanciamentos para quem oferece, além de menos 
risco de inadimplência. Com essa ferramenta, é possível 

com que haja o aumento na aprovação e efetivação do 
crédito, com limites e parcelas mais adequadas. Assim, 
segundo a Boa Vista SCPC, mais de 20 milhões de 
pessoas terão acesso ao crédito nos próximos anos, com 
projeção de injeção de 1 trilhão de reais no mercado.
É possível obter também por meio das consultas 
positivas, o valor do score do cliente, que permite melhor 
análise de crédito, pois mais importante que vender, é 
vender bem e aumentar os lucros. Portanto, haverá 
ganhos de aprovação muito superiores com o uso do 
Cadastro Positivo, mais oportunidades de vendas e 
melhoria contínua com maior transparência.
Fique atento e utilize dos produtos positivos da Boa Vista 
SCPC. Mais dados do seu cliente e mais segurança nas 
vendas. Caso não teve a oportunidade de assistir 
nosso bate-papo virtual, acesse o canal da 
Associação Comercial de Três Corações no YouTube e 
que por dentro. Mais informações, ligue já 3232-3161.
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Novos Associados
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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
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