


Presidente: Flamarion Brandão Polga
Empresa: Área Casual Móveis;
1º Vice-Presidente: José Mariano
Empresa: J. Mariano Seguros;
Diretor Financeiro: Daniel Perez
Mediel - Empresa Store
Informática;
Diretor Administrativo e

Diretoria Triênio 2019 / 2021
Patrimônio: Jefferson José Calarga
Empresa: Bossi e Calarga;
Diretor de Comunicação Social:
Renan Kauê Miguel Bosso - Empresa
Lig Chop Germânia;
Conselheiro Fiscal 01: Francisco
Marcelino da Silva Junior - 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

Estamos chegando ao final deste histórico ano de 2020, um ano que ficará marcado para sempre pelos

desafios inéditos que nos foram impostos, bem como pelas conquistas e superações que cada um de nós,

hoje, pode se orgulhar de ter obtido. Juntos, mas cautelosamente distantes, conseguimos superar uma

crise financeira sem precedentes, de modo que agora, aqueles 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 esperança e confiança que devemos ingressar no ano de 2021!

Vamos continuar em frente meus amigos, caminhando em frente mesmo diante dos desafios cada vez

maiores que nos são impostos, sejam pelos Governos, sejam pelos eventos da natureza! Pois somente

assim poderemos continuar a gerar a riqueza e o emprego de nosso País; somente assim continuaremos

a ser a locomotiva do Brasil.

E conte com a ACIVI nesta jornada, a única parceria de verdade do empresário vinhedense, sempre

alinhada e à disposição de seus interesses!

Estaremos juntos em 2021!



MEIs e MPEs podem obter Crédito para Capital de Giro do Programa
Emergencial do Banco do Brasil

NOTÍCIAS - 14 de dezembro de
2020.
A Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo
(Facesp), após lançar seu programa de
acesso ao crédito aos
empreendedores, por meio da
ACCREDITO Sociedade de Crédito
Direto (SCD), encontra, agora, via
Banco do Brasil, um programa
emergencial, que tem como objetivo
ajudar os Microempreendedores
Individuais (MEIs) e as micro e
pequenas empresas (MPEs) a
solucionarem um dos maiores
problemas identificados neste período
de enfrentamento da pandemia: o
acesso às linhas de financiamento. 
Assim, a Facesp e o BB se unem para
ampliar o acesso dos MEIs e das
MPEs às linhas de financiamento para
capital de giro, disponibilizadas por
meio do Programa Emergencial de
Acesso a Crédito (PEAC). 
Por ser emergencial, a linha de crédito
somente será oferecida até 31 de
dezembro. Os canais para contração
é o BB Digital PJ (aplicativo ou pelo
site) e as agências do banco. Não é
necessário ser cliente do Banco do
Brasil. 
A instituição financeira vai utilizar a

capilaridade da Facesp e de sua rede
de 420 Associações Comerciais, que
conta com cerca de 250 mil
empreendedores para divulgar o
“Capital de Giro PEAC Maquininhas
COVID-19”. Um Programa
Emergencial de Acesso a Crédito que
tem como objetivo disponibilizar uma
alternativa para amenizar as dificuldades
de caixa que as empresas passam neste
momento de pandemia. 
Uma reunião on-line selou a parceria
entre Facesp e BB. O encontro virtual

contou com a participação do
presidente da Facesp, Alfredo Cotait
Neto; do superintendente-geral da
Facesp, Natanael Miranda dos Anjos;
do José Eduardo Filgueiras Nicolau,
superintendente-geral da Associação
Comercial de São Paulo (ACSP), e de
Alison Costa, Superintendente Estadual
do Banco do Brasil. 

SOBRE O CRÉDITO
Valor: limitado a R$ 50 mil. 
Taxas de juros: 6% a.a., capitalizados

durante a carência, exigíveis juntamente
com as parcelas de principal. 
Carência: 6 meses.
Prazo: 36 meses, incluída a carência. 
QUEM PODE TER ACESSO AO
CRÉDITO?

 ·Empresas que tenham sede ou
estabelecimento no País;
· MEIs e MPEs com FBA até R$ 4,8
milhões em 20.03.2020;
· Não possuir outras operações de
crédito ativas garantidas por recebíveis
de cartão;
· Ter vendas realizadas por
maquininhas de cartão;
· Não possuir registro de Manutenção
de Domicílio Bancário (MDB) em
outra instituição financeira;
· Estar em condições de operar no
contexto do negócio.

FORMA DE PAGAMENTO
Débito diário das parcelas com
utilização do saldo retido em conta
vinculada proveniente da agenda
cedida (8% dos recebíveis de cartão).
Caso o valor retido em conta vinculada
não seja suficiente, poderão ser
acessados os recursos faltantes na
conta de depósitos do cliente na data
base da operação.



Dentes amarelados podem ser um
verdadeiro incômodo para quem sonha
com um sorriso mais iluminado. O
clareamento dental é realizado com um
gel clareador, que, quando em contato
com a superfície dentária, conseguem
quebrar as moléculas pigmentadas,
dissociando-as em moléculas menores
e deixando o dente mais claro.
A técnica do clareamento dental pode
ser realizada de três maneiras diferentes:
no consultório odontológico, em casa
utilizando uma moldeira ou de maneira
combinada entre as duas técnicas
citadas anteriormente. Hoje em dia,
existem muitas técnicas milagrosas
encontradas na internet que prometem
clarear os dentes; é preciso ter muito
cuidado com isso. A utilização de
produtos clareadores sem a orientação
de um cirurgião-dentista, pode trazer
graves danos aos dentes e gengivas.
A técnica de clareamento mais comum
é a caseira, que é realizada através de
uma moldeira e um gel clareador. A
moldeira é confeccionada no
consultório odontológico, sob medida
e nela é aplicado o gel clareador pelo
próprio paciente em sua casa. O gel
clareador tem uma variação na
porcentagem do material, e por isso, o
período de uso pode ter uma duração
de tempo diferente e o tratamento deve
ser supervisionado pelo cirurgião-
dentista.

 SEU SORRISO MAIS ILUMINADO PARA  AS
FESTAS DE FINAL DE ANO

O clareamento também pode ser
realizado no consultório odontológico,
através da aplicação do gel diretamente
nos dentes. Essa técnica, geralmente, é
realizada em três consultas e permite
uma visualização rápida do resultado,
às vezes, já na primeira sessão.
Além dessas duas técnicas realizadas
individualmente, é possível realizar a
combinação do clareamento caseiro
com o de consultório. Essa combinação
pode ser uma opção para casos onde
o paciente necessita de uma rapidez no
tratamento ou quando o uso de uma
única técnica não alcança o resultado
esperado.
A técnica mais indicada para cada caso
deve ser recomendada pelo cirurgião
dentista, de acordo com a indicação
para cada paciente.
Texto por Dra. Thuanny Castilho
CRO-SP 139101
AGENDE JÁ SUA AVALIAÇÃO
SEM CUSTO!

 Rua Manoel Matheus, número 197
Centro de Vinhedo - São Paulo (Ao
lado da Caixa Econômica Federal)
Telefones (19) 9.9999-0757 /
(19)3826-1262.

O Aviso Eletrônico de Débito (AED) é uma solução inovadora que comunica a
inclusão de devedores no banco de dados do Serviço Central de Proteção ao
Crédito – SCPC por meio do e-mail Seguro Boa Vista, garantindo a mesma
legitimidade da Carta de Aviso de Débito e aumento na taxa de recuperação.
O Aviso Eletrônico de Débito relaciona recuperação, tecnologia, agilidade e maior
alcance na recuperação de dívidas.
Saiba mais:
Conheça mais vantagens do AED
Com uma taxa de recuperação de crédito maior do que a da carta comum, o
comunicado por e-mail é mais eficiente na cobrança pela facilidade de acesso do
consumidor.

Mais segurança e comodidade no acesso pelo consumidor por meio do
computador, tablet ou smartphone, tornando a comunicação muito mais eficaz.
Todos os e-mails disparados contam com evidência digital de envio, entrega,
recebimento e abertura, além de assinatura digital válidos legalmente. Mais
segurança.

É uma solução ecologicamente sustentável, já que não utiliza papel e ajuda a
preservar o meio ambiente.

O Aviso Eletrônico de Débito relaciona recuperação, tecnologia, agilidade e maior
alcance na recuperação de dívidas.

Serviço Gratuito para Associados.

Aviso Eletrônico de Débito



A Associação Comercial e Industrial de Vinhedo – ACIVI, em uma ação conjunta com a
Prefeitura Municipal de Vinhedo e empresas parceiras, promoverá a reinstalação de uma
base comunitária da Guarda Municipal na Praça Sant’Anna, no centro da cidade. Esta ação
pioneira da ACIVI visa garantir a tranquilidade e segurança das centenas de comerciantes e
consumidores que transitam diariamente na região central para a realização de suas ativida-

des cotidianas e também para consumir no comércio local.
A nova base comunitária, construída pela ACIVI, contará com toda a estrutura necessária ao
bom desempenho das atividades de proteção da nossa Guarda Municipal e tem a perspectiva
de tornar-se definitiva, um verdadeiro patrimônio a serviço da cidade de Vinhedo e de todos

os vinhedenses!
A ACIVI tem muito orgulho de participar desta empreitada e agradece imensamente a ajuda

das empresas parceiras desta obra que, temos certeza, será de grande valia a todos!

Base comunitária da Guarda Municipal na Praça Sant’Anna



Agora associados tem cartão de vantagens.
CARTÃO ACIVI REDE DE VANTAGENS!

Benefícios exclusivos para associados e seus colaboradores!

OBS:

Benefício válido para associados, colaboradores e seus dependentes.

Cartão de identificação 1ª via sem custo para Associado, colaboradores e

dependentes, necessário o envio das informações abaixo no e-mail

comercial@acivi.com.br

* Nome da Empresa Filiada;

* Nome completo Titular;

*CPF;

* Nome completo dependente e grau de parentesco;

* CPF;

Dependentes Elegíveis  (Mãe, Pai, Filho, Cônjuge, Companheiro, Menor Sob

Guarda);

Acesse www.acivi.com.br e confira a rede credenciada / Rede Vantagens
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