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Presidente: Flamarion
Brandão Polga - Empresa:
Área Casual Móveis;
1º Vice-Presidente: José
Mariano - Empresa: J.
Mariano Seguros;
Diretor Administrativo e
Patrimônio: Jefferson José

Diretoria Triênio 2019 / 2022
Calarga - Empresa: Bossi e
Calarga;
Conselheiro Fiscal 01:
Francisco Marcelino da Silva
Júnior - Empresa Restaurante
La Budega;
Conselho Fiscal 02: Diego

Henrique Mendes - Empresa
Adrenalina Motos;
Conselho Fiscal 03: Onofre
Bissolati - Empresa: Mercado
Bissolati;
Conselho Fiscal Suplente 01:
Rafael Pozzuto - Empresa

Preccisa Comunicação;
Conselho Fiscal Suplente 02:
Marcelo José Gabetta -
Empresa MG6 Contábil
Ltda;
Conselho Fiscal Suplente 03:
Deomar Luiz Cantu - Empresa
Campiol e Cantu Ltda.

Caros Associados e Parceiros

Um forte Abraço!

Flamarion Brandão Polga

Presidente ACIVI

De segunda à sexta-feira
09:00 as 18:00 e aos

Sábados das 09:00 as 12:00

Há cerca de um ano e meio, o mundo
era surpreendido pela Pandemia
COVID-19, que mudou para sempre
nosso mundo e nossas percepções, e
nos lançou desafios inéditos. Hoje, nós
comerciantes e empresários, podemos
olhar para trás e nos orgulharmos de
nossas conquistas e superações. Juntos,
mas cautelosamente distantes, consegui-
mos superar uma crise financeira sem
precedentes, de modo que agora, aque-
les que superaram esta voraz hecatombe
que se abateu sobre o mundo, podem
finalmente enxergar uma luz no fim do

túnel.““E é com este espírito de espe-
rança e confiança que devemos seguir
daqui em diante!““Vamos continuar em
frente, meus amigos, caminhando em
frente mesmo diante dos desafios cada
vez maiores que nos são impostos, se-
jam pelos Governos, sejam pelos even-

tos da natureza! Pois somente assim,
poderemos continuar a gerar a riqueza
e o emprego de nosso País; somente
assim, continuaremos a ser a locomoti-
va do Brasil.““E conte com a ACIVI
nesta jornada, a única parceria de ver-
dade do empresário vinhedense, sem-

pre alinhada e à disposição de seus in-
teresses!



A  Associação Comercial e Industrial
de Vinhedo (Acivi) obteve todos os
documentos necessários para formalizar
o convênio com a Secretaria de
Segurança do Estado e assim permitir o
fornecimento de imagens das câmeras
OCR (Reconhecimento Óptico de
Caracteres) instaladas em empresas e
residências, por exemplo, que realizam
a leitura de placas de veículos, para
auxiliar as ações da Policia Militar e
Polícia Civil, o projeto já saiu do papel e
já existe câmeras instaladas na cidade.
O sistema já está pronto para ser
disponibilizado ao comércio e
condomínios, e tem uma taxa mínima de
operacionalização.
O chamado ‘Detecta’ é composto pelo
monitoramento através do uso de
câmeras, combinado com o maior banco
de dados de informações policiais da
América Latina, integrando ao sistema
os bancos de dados das Polícias Militar
e Civil, e até Guarda Municipal.
O objetivo é auxiliar o trabalho policial

ACIVI DISPONIBILIZA SISTEMA DE VIGILÂNCIA PARA O COMÉRCIO
E CONDOMÍNIOS

em atividades operacionais e
investigativas, e também manter a cidade
monitorada e mais segura.
COLABORATIVO
Tudo é feito também através do
Monitoramento Colaborativo, que é um
sistema de segurança online,
compartilhado entre vizinhos. Trata-se de
uma solução prática que possibilita que
moradores de determinada região (rua)
possam usufruir de um sistema de
segurança com tecnologia de ponta,
porém, com custos mais acessíveis.
CÂMERAS
O monitoramento por câmeras, de modo
simplificado, opera a partir da captura
de imagens por meio de câmeras
instaladas em locais estrategicamente
selecionados. O sinal das imagens
capturadas é transmitido via cabo ou via
wireless para um dispositivo de
armazenamento e diretamente para um
equipamento receptor, armazenamento
de imagens por até uma semana, chat e
botão de pânico.

O serviço está disponível para os
associados. Informações
comercial@acivi.com.br
(19) 3876-6300ou whatssap (19)
74143516



Representantes da Associação Comercial e Industrial de VINHEDO (ACIVI), e
Associação Italiana Vinhedenses (AIVI), se reuniram com o secretário de Cultu-
ra, Renato Romanetto, e a diretora de Cultura, Marli Geraldini, para definir os
locais que terão decoração do #NatalVinhedo2021. A iniciativa também tem o
apoio da Secretaria de Indústria e Comércio. Segundo o secretário de Cultura,
haverá iluminação natalina nas principais praças da cidade, e em alguns prédios
públicos. Na Praça Sant’Ana, Praça do Aquário e na Capela, além da decora-
ção, atrações musicais natalinas farão parte da programação cultural.

A Associação Comercial ficará empenhada em incentivar a decoração do co-
mércio e residências entre outros atrativos. Já a Associação Italiana está com um
projeto de iluminação especial de Natal 3D para o Memorial do Imigrante ‘Tuto
Gasparini’, também trazendo atrações natalinas.

O Papai Noel, é claro, estará na praça, com sua tradicional ‘casinha’, e chegará
com muita festa.

“Estamos viabilizando atrativos para nossos moradores e também visitantes, dentro
da nossa realidade, de enfrentamento à pandemia. VINHEDO é uma cidade
acolhedora, bonita e o Natal é parte das festividades do município. Investimento
em turismo e no comércio gera recursos, compras e riqueza para a cidade”, disse
o prefeito Dario Pacheco.

“Resgatar a tradição e proporcionar ao vinhedense e ao turista momentos de
encantamento com as decorações de Natal são nossos objetivos”, destacou o
secretário Renato Romanetto.

PREFEITURA, ACIVI E AIVI, DEFINEM
DECORAÇÕES PARA O NATAL 2021

Ficou agendado uma nova reunião no dia 24 de agosto na sede da Acivi, às 15h,
para apresentar o projeto de Natal para os associados e comerciantes interessa-
dos.

Estiveram presentes, além do secretário Renato e diretora Marli, o presidente da
Associação Comercial, Flamarion Polga, o diretor José Mariano, a gerente da
Acivi, Carla Alessandra, e o presidente da Associação Italiana, Juliano Gasparini.



A gerente da Acivi (Associação Comercial e Industrial de Vinhedo), Carla
Alessandra, juntamente com Emerson Benezatto, vice presidente do Conseg
(Conselho de Segurança) de Vinhedo, esteve em Jundiaí para conhecer as ações
em segurança da SUPRE, uma associação que tem por finalidade planejar e
desenvolver trabalhos em apoio às atividades das Polícias Civil, Militar, Penal e
Técnica – Científica, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e suplementarmente,
do Poder Judiciário e Ministério Público, nas escalas Municipal, Estadual e Federal,

REPRESENTANTE DA ACIVI CONHECE AÇÕES EM
SEGURANÇA NA CIDADE DE JUNDIAÍ

para a solução integrada de segurança
nos municípios da Aglomeração
Urbana de Jundiaí (AUJ).

Tanto a representante da Acivi quanto
do Conseg, foram recepcionados pelo
presidente da SUPRE, José Donizete
Adame, e vice presidente João Carlos
Valentim, além do Major PM Rocha e
Major PM Pomilio que está
respondendo interinamente o comando
do 11° BPMI,  Coronel Silvio de férias,
que apresentaram o método de trabalho
e funcionamento deste projeto.

“A SUPRE é uma iniciativa fundamental
para conseguir acelerar desde
pequenos processos que eventualmente

ficam travados no dia a dia, até projetos mais ambiciosos,
que buscam alcançar as mais novas tecnologias do setor de segurança. Há todo
tipo de incentivos, tanto no setor público quanto privado para aprimorar as forças
de segurança, mas que dependem de uma entidade para gerir os recursos com
autonomia. O mesmo se aplica a treinamentos e outras ações. É justamente para
viabilizar isso tudo que surgiu essa entidade. A intenção da Acivi e implementar
este tipo de projeto junto aos comerciantes vinhedenses”, explicou Carla, da
Acivi, que representou a diretora e o presidente Flamarion Polga, na reunião.



Atualmente possuímos um mundo de cosméticos extremamente diversificado. Há
pouco tempo surgiram conceitos novos no mundo da maquiagem e um deles é:
MAQUIAGEM VEGANA!
Vamos lá entender um pouco sobre esse termo. A maquiagem vegana é aquela
que não contém nenhum ingrediente de origem animal e, consequentemente, é
livre de crueldade animal (cruelty free), ou seja, não é testada em animais. Já os
produtos cruelty free não são necessariamente veganos, porém todos os veganos
são cruelty free.
Então, cosméticos veganos não utilizam nenhum componente de origem animal,
como: ácido carmínico, cera de abelha, pólen, própolis, elastina, colágeno, lanolina,
proteínas da seda, entre outros.
Uma marca 100% brasileira que é vegana, hipoalergênica e dermatologicamente
testada, se chama Vizzela. Ela possui diversos produtos com um ótimo custo

O QUE É MAQUIAGEM VEGANA?
benefício e de excelente qualidade.
Os produtos são modernos e bem diversificados para atender todas as pessoas
com suas individualidades. A marca traz preços acessíveis e diversidade nos tons
para todos os tipos de pele!
Ficou curios@? Venha conhecer todos os produtos em nossa loja!
Somos uma loja de maquiagem que se chama Bloggerbr e temos a linha completa
da Vizzela e diversos cosméticos para você se descobrir e elevar sua autoestima.
Nada melhor que poder cuidar de nós mesm@s e ainda se sentir mais lind@ com
produtos veganos que cuidam do meio ambiente e de nós.
Segue a gente no insta para mais dicas: @bloggerbr
WhatsApp: 19 98330-9494
Site: www.bloggerbr.com
Com carinho,
Marina Rotella



“Promoção segue até o final do mês de dezembro ““A Prefeitura de Vinhedo,
através da Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura em parceria com a
ACIVI, entregará os vales-compra dos primeiros premiados do programa Nota
Fiscal Premiada Vinhedense (NFPV).  “O sorteio foi realizado no dia 28 de julho
pela Comissão da Nota Fiscal Premiada Vinhedense, onde os sorteados foram:
José Marcos Feijó Nicolau (cupom 109), Luiz Alberto Santos Salles (cupom 30)
e Karina de Assis França (cupom 201). “ “A Secretaria entrará em contato com
os sorteados para informar sobre a entrega dos vales-compra, de R$ 250,00
cada. O valor deve ser utilizado em compras no estabelecimento onde foi emitido
o cupom fiscal, e a partir de julho, serão sorteados mais 20 cupons, de CPF’s
diferentes. ““Programa Nota Fiscal Premiada Vinhedense “ “Compras com Nota
Fiscal ou equivalente legal, com CPF feitas no comércio de Vinhedo no valor de
R$50,00, terão direito a um cupom, para concorrer a um voucher de 250,00.
Caso a compra não atinja o valor mínimo, poderá somar nota fiscal do mesmo
CPF, com compras da mesma natureza, até atingir o valor. ““Os cupons serão
preenchidos pelo consumidor, carimbados e assinados pelo responsável nos postos
de trocas, sendo que essas notas fiscais, deverão ser guardadas, pois caso esse
consumidor seja sorteado, deverá apresentar no recebimento do vale-compra. “
“Serão sorteados 20 cupons mensalmente nos valores de R$ 250,00 cada. No
mês de janeiro, além dos 20 cupons sorteados, referente às notas fiscais de com-
pras realizadas em dezembro, serão sorteados também 10 prêmios de R$500,00
com todos os cupons participantes, de junho a dezembro. “Fonte: PMV/ SICA

Nota Fiscal Premiada Vinhedense entregará os
primeiros prêmios para consumidores que fize-

ram suas compras no comércio da cidade
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