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Caros Associados e Parceiros

Um forte Abraço!

Flamarion Brandão Polga

Presidente ACIVI

Todos nós ouvimos, desde cedo, a im-
portância de trabalharmos em grupo.
Desde a época de escola, somos incen-
tivados a cooperar com nossos colegas
e amigos, em busca de um bem comum.
Afinal, vivemos em uma sociedade! E
como seres sociais que somos, a
interpendência nas relações com os ou-
tros é imprescindível em nossa existên-
cia humana.
Com a ACIVI, não é diferente. Nós já
somos uma entidade democrática e co-
letiva por essência, fruto justamente no
desejo mútuo de seus associados em co-
operarem em conjunto, em prol do cres-

cimento de todos. Mas sozinhos, enquan-
to entidade, não somos nada... tal como
qualquer outro integrante da sociedade,
a interdependência da ACIVI para com
seus pares, desde associados, entidades
particulares e mesmo o Poder Público, é
um caractere indelével e necessário.
Cientes desta imprescindibilidade, a
ACIVI busca, nesta gestão, fomentar o
diálogo e as parcerias com outras enti-
dades, visando o intercambio de conhe-
cimentos e de experiência. São nossos
os parceiros os grandes responsáveis
pelo aprimoramento de nossos serviços
e da qualidade ofertada aos nossos as-
sociados, através de produtos inovado-
res.
A todos os nossos parceiros e compa-
nheiros de jornada, nosso muito obriga-
do!
E a você, associado: seja também um
parceiro! Traga suas ideias, seus concei-
tos, seus conhecimentos... nos ajude a
tornar a ACIVI cada vez mais democrá-
tica e cada vez mais a Casa do Comer-
ciante de Vinhedo!

ACIVI solicita à Prefeitura
melhoria na segurança e

fiscalização nas vendas de
ambulantes

A ACIVI (Associação Comercial e In-
dustrial de Vinhedo), protocolou ofício
na Prefeitura de Vinhedo para que se-
jam efetuados estudos e implantadas
medidas efetivas de aprimoramento da
segurança pública em todas as praças
e pontos de ônibus da cidade para evi-
tar furtos e o aumento de
‘andarilhos’.“““Temos recebido muitas
denúncias de comerciantes sobre fur-
tos e uso de drogas que vem ocorren-
do nas regiões do Centro, Bairro Aqu-
ários, Capela e Jardim Panorama, so-
bretudo no horário noturno. Também
verificamos que estão ocorrendo abor-
dagens a pedestres, motoristas e co-

merciantes, por ‘moradores em situa-

ção de rua’. Intensificar a fiscalização,

maximizar as rondas de vigia da Guar-

da Municipal e fazer a manutenção da

iluminação pública, são ações urgen-

tes que solicitamos”, afirmou a direto-

ria da ACIVI, que reforçou: “Notamos

também o aumento expressivo no nú-

mero de ‘moradores em situação de

vulnerabilidade’ na cidade, que abor-

dam os comerciantes e consumidores,

sendo urgente a adoção das medidas

de proteção social a estes indivíduos,

através dos núcleos municipais de as-

sistência social”, completou a ACIVI.

De segunda à sexta-feira
09:00 as 17:00 e aos

Sábados das 08:00 as 12:00



Na terça-feira (15), a diretoria e ge-
rência da Acivi (Associação Comerci-
al e Industrial de Vinhedo) estiveram
reunidos com o secretário municipal de
Cultura, Renato Romaneto, e o secre-
tário de Comércio e Indústria, Tiago
de Paula, representando a Prefeitura,
para dar continuidade ao planejamen-
to das decorações e iluminação de
Natal em diversos pontos da cidade e
vias principais de intenso fluxo comer-
cial. A intenção, segundo a diretoria da
Acivi, é fomentar o consumo na cida-
de, incentivar o turismo, e deixar a ci-
dade enfeitada e iluminada no período

Acivi e Prefeitura planejam decora-
ção e iluminação de Natal 2021!

de maior concentração de vendas do
comércio. Ambos os secretários traba-
lham em conjunto para colocar em prá-
tica a iluminação natalina em ruas e pra-
ças, com atrações diferenciadas, em
parceria com a Acivi. Após a elabora-
ção do projeto, tanto a Acivi quanto as
Secretarias, vão apresentar a proposta
aos comerciantes da cidade. Estiveram
participando da reunião, o presidente
da Acivi, Flamarion Polga, a gerente
Carla Alessandra, o diretor José
Mariano, e as diretoras Marli Geraldini,
de Cultura, e Comércio, Angélica Bas-
tos.



A campanha de Natal Acivi 2021, já está
nas ruas e os estabelecimentos comer-
ciais filiados a entidade, pela primeira
vez, não terão que pagar valores extras
ou taxas para que possam participar da
promoção e do sorteio de prêmios. A pró-
pria mensalidade será revertida em prê-
mios em dinheiro a ser sorteado em ja-
neiro 2022, para os clientes que realiza-
rem suas compras de Natal de dezem-
bro 2021, nas lojas filiadas a entidade.
Um valor inicial de R$10 mil reais em
vales compra a serem consumidos nas
lojas associadas Acivi, já foi estipulado
pela diretoria, que ressalta que não ha-
verá cobrança de valores extras para
realização desta ação.
Para participação e direito ao material
de campanha, todos pagamentos devem
estar devidamente quitados 10 dias an-
tes do início da campanha.
DIVULGAÇÃO:
A ação promocional será divulgada atra-
vés do site da Acivi / Facebook /
Instagram / TV Indoor/ Jornais e mídias
parceiras da Acivi.
Serão criados cartazes A3 - 2 por loja, 3

Acivi começa a definir Campanha de Natal do Comércio 2021!
outdoors, ,500 cupons no total, para cada
participante, flyer digital com nome e te-
lefone dos participantes.
O material, como cartazes e cupons, de-
vem ser retirados na Acivi.
 Os cupons preenchidos deverão ser en-
tregues na Acivi para realização do sor-
teio no período de 27/12/2021 a 05/01/
2022.
A campanha terá início no dia 1 de de-
zembro de 2021.
As empresas aderentes podem e devem
divulgar a ação promocional em suas
mídias internas e externas.
COMO O CONSUMIDOR PARTICI-
PA:
Para participar da promoção é preciso
realizar uma compra, onde o valor míni-
mo para direto ao cupom será estipula-
do pela loja.  Para efetivar a sua partici-
pação, o cliente deve preencher o cu-
pom nas lojas identificadas com cartaz
de natal Acivi, com seu Nome, Telefo-
ne, E-mail, RG/CPF Nome da loja.
Quanto mais comprar, mais chance tem
de ganhar.
Todos os prêmios deverão ser retirados

na ACIVI pelo ganhador com a apre-
sentação de um documento com foto de
segunda à sexta-feira das 09:30 às 17:30.
SORTEIO E GANHADORES DA
PROMOÇÃO:
Os sorteios serão realizados em 10 de

janeiro de 2022.
Os ganhadores serão contatados por te-
lefone, email e/ou Whatssap após a sua
contemplação. Você poderá consultar os
nomes dos ganhadores no site da Acivi.
O prazo de validade dos Vouchers é Fev
30 dias.



O Conselho Comunitário de Segurança
de VINHEDO (Conseg), se reuniu na
quarta-feira (15), com representantes de
bairros, condomínios e associações
vinhedenses, para discutirem sobre a
questão do aumento do número de ‘pes-
soas em situação de rua’ e a implanta-
ção do novo sistema de monitoramento
inteligente, o Detecta.
No primeiro tema do diálogo, sobre os
‘andarilhos’ e as consequências nos lo-
cais públicos, com destaque para a pro-
blemática no Bairro Aquários, as forças
policiais e equipe técnica da Secretaria
de Assistência Social instruíram para
que a população registre as ocorrências
de ameaça, agressão vandalismo ou
qualquer outra prática ilícita às autori-
dades.

“Conforme números apresentados na
reunião, VINHEDO registrou no mês
de maio 74 pessoas em situação de rua,
dentre as quais 19 estavam no bairro
Aquários. Precisamos que a comunida-
de faça o registro das ocorrências para
que o município possa investigar as si-
tuações e solucionar os problemas”,
explicaram as autoridades policiais.
Na ocasião, a Acivi (Associação Co-
mercial e Industrial de VINHEDO) tam-
bém anunciou o convênio com a Secre-
taria Estadual de Segurança Pública, por

ACIVI participa de reunião
sobre segurança!

meio da Secretaria de Transportes e
Defesa Social de VINHEDO, para que
os comerciantes possam contar com o
Detecta, um sistema de monitoramento
inteligente que relaciona informações e
imagens de locais, pessoas e veículos,
conferindo importante auxílio no traba-
lho policial em atividades operacionais e
investigativas.

Além do presidente do Conseg, Daniel
Neubauer; o encontro contou com a pre-
sença do capitão PM Fábio Azevedo;
delegada titular da Polícia Civil, Dra.
Denise Margarido; comandante da Guar-
da Civil Municipal (GCM), Claudemir
Braz de Araújo; a secretária municipal
de Assistência Social de VINHEDO
(SAS), Cristina Maria Bordini Mazon;
presidente e gerente da Acivi, Flamarion
Polga e Carla Alessandra, e do presiden-
te da Câmara, vereador Nilton
Braghetto.

A Associação Comercial e Industrial de
VINHEDO (Acivi) obteve todos os
documentos necessários para formali-
zar o convênio com a Secretaria de Se-
gurança 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 sistema vai ser
disponibilizado ao comércio e condo-
mínios, e terão uma taxa mínima de
operacionalização.

O Sistema, chamado Detecta, é
disponibilizado pela Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado, composto
pelo monitoramento através do uso de
câmeras, combinado com o maior ban-
co de dados de informações policiais
da América Latina, integrando ao siste-
ma os bancos de dados das Polícias
Militar e Civil, e até Guarda Municipal.
O objetivo é auxiliar o trabalho policial
em atividades operacionais e
investigativas, e também manter a cida-

Acivi faz convênio com sistema de
vigilância para ofertar ao comércio

e condomínios!

de monitorada e mais segura.

Para complementar o projeto, os re-
presentantes do Conseg (Conselho de
Segurança) de VINHEDO, Daniel
Neubauer e Emerson Benezatto, esti-
veram na Acivi nesta quinta-feira (10),
e confirmaram o apoio a implantação
do Sistema. A gerente da Acivi, Carla
Alessandra, e o diretor José Mariano,
agradeceram a parceria com o Conseg.
Marcos Zanella, operador do Sistema
Júpiter, que controla a maioria do ‘De-
tecta’ no Estado, também esteve pre-
sente para explicar o funcionamento e
organização.



Qual a primeira imagem que vem à sua
cabeça quando você pensa em
energético? E quando pensa em fast-
food?“A maioria das pessoas respon-
deria no energético Red bull e no fast-
food Mc Donald's.““Isso acontece
porque essas empresas criaram um
posicionamento de marca eficaz que as
transformaram em referência no seu
nicho, no seu mercado.“De acordo
com a história da Havaianas, até 1993
a marca focava em vender apenas san-
dálias, que na época era voltada ape-
nas para consumidores de baixa ren-
da. E por ser vendida a valores acessí-
veis ela foi correlacionada a falta de
dinheiro. Fora a pirataria que passou a
afetar o seu faturamento e seus con-
correntes realizando fortes estratégias
de marketing.“Imagina a sua empresa
deixando de faturar por conta da lin-
guagem que não está sendo usada de
forma correta e assertiva?“Devido a
este cenário surgiu a necessidade de
reconquistar o público de diferentes
classes e isso se fez através do
posicionamento de imagem e de
marca.“No Posicionamento de Ima-
gem também encontramos esse
cenário.“Este é um dos meus papéis,
minha especialidade, comunicar a es-

Posicionamento de marca: a sua empresa tem uma?
sência de cada pessoa, de cada profis-
sional através das lentes e também cons-
truir junto às marcas o seu branding, a
sua linguagem, passando mais
confiabilidade para o cliente através da
imagem e linguagem assertiva.“Defino
como posicionamento de marca, "a
ação de projetar a oferta e a imagem
da empresa para que ela ocupe um lu-
gar diferenciado na mente do público-
alvo. O objetivo é posicionar a marca
na mente dos consumidores a fim de
maximizar a vantagem potencial da em-
presa" (Phillip Kotler).“Em tempos de
adaptação saber diferenciar sua marca
e trazer o novo em um mundo digital
onde há muitas informações, a cada
milésimo de segundo, é o que trará o
seu destaque.““Aqui vai mais uma per-
gunta minha para você: qual marca vem
a sua mente ao olhar essa imagem?

Você respondeu coca-cola, certo? Isso
é posicionamento de imagem! É tornar
a sua marca única!“Em convite à Asso-
ciação Comercial e Industrial de Vinhe-
do (ACIVI), em breve estarei lançan-
do minha mentoria e abrindo à popula-
ção de Vinhedo, com o intuito de mos-
trar aos comerciantes da cidade, onde

resido, como também trazer o seu ne-
gócio para a internet.“Para maiores in-
formações e reservar sua inscrição,
entre em contato através do e-mail
heidiapolinarios@gmail.com.“Heidi
Apolinário“(Fotógrafa, diretora de arte
e terapeuta)




	capa
	02
	03
	04
	05
	07
	08

