


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

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

Sábados das 09:00 as 12:00

Caros(as) Associados(as)
Estamos chegando ao final deste ano
de 2021, um ano que ficará marcado
para sempre em nossas vidas. Juntos,
mas cautelosamente distantes, conse-
guimos superar uma crise financeira sem
precedentes, de modo que agora,
aqueles que superaram esta voraz
hecatombe que se abateu sobre o mun-
do, podem finalmente enxergar uma luz
no fim do túnel.
E é com este espírito de esperança e

Ç

confiança que devemos ingressar no ano
de 2022! Vamos continuar em frente,
meus amigos, caminhando em frente
mesmo diante dos desafios cada vez
maiores que nos são impostos! Conte
com a ACIVI nesta jornada, a única
parceria de verdade do empresário
vinhedense, sempre alinhada e à dispo-
sição de seus interesses!
Estaremos juntos em 2022!
Um forte abraço, um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo!

A ACIVI (Associação Comercial e Industrial de Vinhedo) projeta bons resultados
para as vendas de Natal do comércio vinhedense. A expectativa é que as vendas
tenham um acréscimo de 10% em relação ao ano passado. Para estimular o setor
e atrair mais clientes para o comércio vinhedense, a entidade promove a
campanha Natal Premiado, que sorteará diversos prêmios, incluindo duas
motocicletas elétricas, smartphones, TVs, e R$ 30 mil reais em vales compras.
Com o apoio da Prefeitura, a Associação Comercial de Vinhedo também está
promovendo shows e colocando brinquedos infláveis nos bairros com maior
concentração de estabelecimentos comerciais, junto à presença do Papai Noel.
Outro atrativo para os comerciantes e os clientes é a ampliação do horário de
funcionamento das lojas. Em dezembro, elas poderão operar das 8h às 22h.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE VINHEDO ESPERA QUE AS VENDAS

AUMENTEM EM 10% NESTE ANO







A ACIVI (Associação Comercial e Industrial de Vinhedo), com
apoio da Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura da
Prefeitura de Vinhedo lança a ‘Campanha de Natal Premiado 2021’
com o objetivo de fomentar a economia da cidade, contribuir para
o fortalecimento do comércio local e incentivar as vendas de final
de ano através do maior envolvimento do consumidor com o
período das festas natalinas. Além dos prêmios para quem fizer as
compras no comércio vinhedense, haverá atrações como
brinquedos infláveis gratuitos na Praça Sant’Ana de segunda sexta
das 16h às 22h , às quartas no bairro da Capela e às quintas no
Jardim Três Irmãos.

PRÊMIOS:
— 02 Motos Elétricas
— 04 Smartphones (Android)
— 02 TVs 50 polegadas
— 02 Notebooks
— 01 Dia de Festa
— Distribuição de R$ 30 mil reais em vales compras
O material pode ser retirado na sede da Acivi, gratuitamente.
Acesse o regulamento completo em www.acivi.com.br
Mais informações podem ser obtidas na Acivi:
comercial@acivi.com.br ou (19) 3876-6300

ACIVI LANÇA CAMPANHA DE NATAL 2021 COM SORTEIO DE MOTOS ELÉTRICAS E R$
3O MIL EM ‘VALES COMPRAS’ PRÊMIOS
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