


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.

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

Sábados das 09:00 as 12:00

É com muito orgulho que escrevo-lhes
pela última vez, na condição de Presi-
dente desta honrosa entidade. Ao lon-
go de 05 (cinco) anos de muito traba-
lho e dedicação, com a inestimável aju-
da de amigos, colaboradores e direto-
res, logramos êxito em construir uma
ACIVI mais forte e presente no dia-a-
dia do empresário vinhedense.
Não foram, decididamente, anos fáceis.
Crises econômicas, recessão, inflação
e, agora, Pandemia COVID-19. De-
safios cotidianos e desafios inéditos
foram-nos impostos e, em grupo, re-
sistimos ferozmente. Mais do que isso:
nos fortalecemos em união! Hoje a
ACIVI está pronta para alçar voos
maiores, a despeito de todas as adver-
sidades enfrentadas.
Em nossas duas gestões, foi elabora-
do um trabalho intenso de
profissionalização da entidade, com
redução de custos, implemento de
tecnologias e ampliação de parcerias.
Uma reforma completa no Estatuto
Social garantiu o estabelecimento de
práticas de complience e
autorregulamentação. A ACIVI, ainda
que tardiamente, finalmente entrou no

Caros(as) Associados(as) e Amigos(as)

Século XXI em nossa gestão!
À nova Diretoria, ficam aqui meus mais
sinceros votos de sucesso nesta jorna-
da que se inicia! Tenho plena convic-
ção de que os membros eleitos são os
mais competentes para continuar esta
jornada de modernização e consolida-
ção da ACIVI. Boa sorte meus amigos
e contem comigo!

Aos nossos associados, meus parabéns
pela escolha e pela confiança!

Um forte abraço!



Em eleição realizada nesta terça-feira (15), a Acivi (Associação Comercial e In-
dustrial de Vinhedo), elegeu sua nova diretoria. Apenas uma chapa foi apresentada,
e eleita por aclamação. O novo presidente é José Mariano, que é conhecido corre-
tor de seguros no município. Ele afirmou que o objetivo da nova diretoria é buscar o
desenvolvimento e prosperidade para o comércio vinhedense, unindo  todos estabe-
lecimentos da cidade, comércio e indústria.
O processo eleitoral contou com a presença do presidente da Câmara de Vinhedo,
vereador  Nilton Braghetto, uma das famílias de comerciantes fundadoras da Acivi,
e do vereador Rubens Nunes, que esteve como diretor da instituição por 12 anos, e
hoje  um dos incentivadores no legislativo pelas causas do comércio.

ACIVI TEM NOVA DIRETORIA

COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA:
DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE
José Mariano

VICE- PRESIDENTE
Julliano Gasparini

DIRETOR FINANCEIRO
Flamarion Brandão Polga

DIRETOR ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL
Jefferson José Calarga

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
Fernanda Alves Massini

CONSELHO FISCAL TITULARES
Onofre Bissolate

Rafael Pozzuto
Diego Henrique Mendes

CONSELHO FISCAL SUPLENTES
Maria Aparecida Maciel (Doca)

Emerson Rogerio Benezatto
Abner da Silva Diniz



ACIVI E PREFEITURA ENTREGAM PRÊMIOS AOS GANHADORES DA
‘CAMPANHA DE NATAL DO COMÉRCIO VINHEDENSE’

A Associação Comercial e Industrial de Vinhedo (Acivi), juntamente com a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vinhedo, entregou
nos últimos dias, os prêmios aos ganhadores da ‘Campanha de Natal Vinhedo
2021 do Comércio Local’

Os prêmios foram:
— 2 Motos Elétricas
— 4 Smartphones (Android)
— 2 TVs 50 polegadas
— 2 Notebooks
— 1 Dia de Festa

— R$ 30 mil reais em vales compras (sendo 15 vales compras de R$ 1.000,00
e 30 vales compras de R$ 500,00)
Confira a lista dos ganhadores no site da ACIVI acesse : www.acivi.com.br



ACIVI E PREFEITURA ENTREGAM PRÊMIOS AOS GANHADORES DA
‘CAMPANHA DE NATAL DO COMÉRCIO VINHEDENSE’



Caros Associados,

Recebemos denúncias de associados que foram vítima do “Golpe do Boleto
Adulterado”, em relação aos boletos emitidos pela ACIVI. Este golpe, já antigo na
praça, geralmente decorre da presença de algum vírus ou malware na máquina em
que é executado o pagamento (celular ou computador), e consiste na alteração da
linha digitável do boleto no momento da operação, de modo que o dinheiro é
direcionado a um golpista, ao invés do credor original (no caso, a ACIVI).
Portanto, fiquem atentos! Confiram algumas dicas de segurança:
· A linha digitável (código de pagamento) que aparece no aplicativo do banco no
momento do pagamento deve ser idêntica ao do boleto enviado no e-mail da ACIVI
(todos os números, na mesma ordem!);
· O beneficiário do pagamento deve ser a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE VINHEDO. Se aparecer outro nome, NÃO PAGUE!
· O boleto é sempre emitido pela SICRED, com o logo deste banco. Se aparecer o
nome ou o logo de outra instituição, NÃO PAGUE!
O mais importante: se tiver alguma dúvida no momento do pagamento, entre em
contato imediatamente com a ACIVI!
Ficamos a disposição para qualquer dúvida.
Atenciosamente.
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VINHEDO

COMUNICADO IMPORTANTE! HOTEL INTERCITY VINHEDO está com uma nova es-
trutura de lazer, playground, área pet, prainha e uma linda
parede instagramavel. Os apartamentos foram reformados

e agora todos com frigobar.

Uma grande novidade, o hotel conta com a culinária do
restaurante The Lucca Gastronomia.

Venham nos fazer uma visita, será um prazer enorme rece-
be-los.

Debora Prado -  Executiva de Contas Intercity Hotel
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