Caros Associados e Parceiros

É uma tarefa inglória encontrar palavras
que sintetizem a angústia que todos nós,
empresários e empreendedores, temos
enfrentado nos últimos tempos. São
tantas as idas e vindas, são muitas as
incertezas... o momento é complicado
para todos.
Mas é na dificuldade que surgem as
esperanças. São nos momentos de
desafios que surgem as oportunidades.

E neste sentido, a ACIVI não tem
medido esforços para lutar por ações
que possam auxiliar você, comerciante
e empresário, a superar mais esta
berlinda.

Pandemia COVID-19 nos impôs: ao
invés de lamentar, a ACIVI está
trabalhando arduamente para antecipar
e planejar o período de maiores vendas
para o comércio.

Foi a união de todos os comerciantes,
capitaneados pela ACIVI, que permitiu
a sensibilização do Poder Público
Municipal para a implantação do “Drive
Thru”, um projeto que vem ajudando
muito os comerciantes a manterem sua
atividade cotidiana: com vagas
exclusivas em vias de grande circulação,
este projeto garante conforto e
segurança aos consumidores e a
capacidade do pequeno e médio
empresário em fomentar as suas vendas.

É assim que a ACIVI age: em parceria,

fortalecendo a união para fomentar o
desenvolvimento do comércio.
Um forte Abraço!
Flamarion Brandão Polga
Presidente ACIVI

E não é só isso. A ACIVI também já
vem dialogando com a Prefeitura para
criar uma inovadora campanha de Natal,
focada nos novos desafios que a
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sua loja ou na mesma quadra, de
maneira compartilhada, em locais onde
o estacionamento não esteja proibido.
Não será permitida a parada em fila
dupla. No caso de proibição de
estacionamento de um lado ou em
ambos os lados da via, o comerciante
pode usar trechos próximos liberados
para
estacionamento,
vias
perpendiculares ou aderir a serviços
montados em quarteirão próximo. A
loja poderá utilizar estacionamento
próprio ou terceirizado.
A cobrança do estacionamento
rotativo, Zona Azul, fica suspensa nas
vagas ocupadas durante as operações
de drive thru.

A Prefeitura de Vinhedo, através de
pedido da Acivi (Associação
Comercial e Industrial de Vinhedo),
autorizou o comércio da cidade a
utilizar vagas de estacionamento
demarcadas em vias públicas para a
entrega de produtos no sistema drive

thru, durante as Fases Emergencial ou
Vermelha do Plano São Paulo de
combate à Pandemia. As vagas devem
ser compartilhadas pelas lojas e haverá
critérios para sua utilização. O
atendimento presencial no comércio
continua suspenso, mas os serviços

delivery, e agora drive thru, estão
liberados.
No sistema drive thru, os
estabelecimentos comerciais poderão
utilizar as vagas de estacionamento
demarcadas na via pública, em frente à

Os comerciantes devem utilizar
preferencialmente pagamento online,
cartões de débito ou crédito. É
obrigatório o monitoramento diário da
saúde dos colaboradores, que devem
ser afastados caso apresentem sintomas
gripais ou respiratórios.
A Secretaria de Indústria e Comércio,
através do secretário Tiago de Paula,
em parceria com a Acivi, elaborou uma
cartilha para entregar aos comerciantes
e população em geral com todas as
especificidades do serviço.
(Diretoria Acivi)

Seja um Associado e Aproveite as
Vantagens

Com apoio da Polo Outdoor Acivi inicia Campanha do Dia das Mães
A Acivi (Associação Comercial e Industrial de Vinhedo) está retornando com as campanhas de incentivo às compras no comércio vinhedense, e também com as promoções especiais para alavancar o consumo de bens e serviços em Vinhedo. Após o
período mais restritivo da Pandemia, a Campanha para as compras no Dia das Mães é a primeira do ano, e começa a partir de
segunda-feira (3), e com o diferencial de publicidade, em outdoors, jornais, rádio, revistas e em redes sociais, sem custos para
os associados.
No caso dos outdoors, a diretoria da Acivi fez uma grande parceria com a renomada empresa vinhedense Polo Outdoors, que
cedeu alguns espaços para campanhas especiais, como o Dia das Mães, reforçando seu apoio ao desenvolvimento do comércio
de Vinhedo.
“Agradecemos o apoio dos empresários Márcio e Danilo Polo, que retornaram como associados e nos ofereceram apoio
irrestrito em publicidade no meio outdoor para ajudar o comércio de Vinhedo a recuperar o crescimento. São parceiros desta
instituição, que possuem um notável espírito empreendedor e vão ajudar muito a Acivi”, afirmou a diretoria da Acivi.
O comerciante que quiser adquirir o cartaz publicitário para o Dia das Mães, basta solicitar pelo WhatsApp (19) 974143516
arte para impressão.
(Gerência Acivi)

ACIVI pleiteia junto à Prefeitura revitalização de
Áreas Comerciais no Centro e Bairros
A gerência da ACIVI (Associação
Comercial e Industrial de VINHEDO)
esteve na sexta-feira (26), em reunião
com membros da Secretaria de Meio
Ambiente da Prefeitura de Vinhedo
para solicitar o processo de
Arborização Urbana (plantio de árvores na cidade), com intuito de incentivar e orientar o comerciante e munícipe
que tiver curiosidade e interesse nesse
projeto. Atualmente, o projeto de
revitalização com arborização padrão
já existe na prática, realizado pela
Soverteria Ideal, na Rua 9 de julho, no
Centro, sendo a pioneira neste conceito.
Outros pontos tratados na reunião fo-

muitos buracos; pintura das faixas de pedestres e melhorias nas sina-

ram a necessidade de hidrantes nas re-

lizações vertical e horizontal, e a retirada das lixeiras (containers) das

giões com maior concentração de es-

regiões central utilizadas como pontos de coleta, devido à poluição

tabelecimentos, a atenção para

visual (que inclusive vêm facilitando a proliferação de ratos e insetos),

revitalização da região central confor-

manutenção das lixeiras de pequeno porte com alteração separando

me oficio já enviado, e outros bairros,

o descarte do lixo orgânico do reciclável, e a necessidade de ade-

que devem trazer benefícios para o

quação das redes de energia elétrica e de telefonia do Centro, com a

comerciante, consumidores e morado-

retirada de fios e cabos expostos; melhoria da arborização e da ilumi-

res.

nação da região.

DESCARTE

“Deixamos claro que a Associação está de portas abertas e a dispo-

Também foi discutido a possibilidade

sição no que puder contribuir para trazer benefícios ao comércio e

da ACIVI ser um ponto de descarte

aos munícipes de Vinhedo”, afirmou Carla Alessandra, gerente da

de pilhas e eletrônicos, e também in-

ACIVI, que esteve acompanhada do consultor comercial Maikon

formar a população sobre o descarte

Alves, que representaram a diretoria da instituição.

adequado deste material.

Eles foram recebidos pelo secretário de Meio Ambiente e Urbanis-

Foi reforçado ainda, a solicitação da

mo, Luiz Henrique Vieira da Silva, diretora de Meio Ambiente Monique

diretoria da ACIVI (através de ofício)

Marmol e a diretora de Urbanismo Maria Aurora Gordeeff.

por melhorias no Centro da cidade, em
especial na Praça Sant’Ana, e demais

O secretário e as diretoras agradeceram a visita dos membros da

bairros de Vinhedo. Entre as providên-

ACIVI e se colocaram à disposição para que estes projetos sejam

cias solicitadas pela ACIVI estão a

executados o mais breve possível.

reforma das calçadas, que apresentam

(Gerência ACIVI)

Comércio poderá funcionar das 6h às 20h em São Paulo
Ampliação do horário de funcionamento, que entra em vigor a partir de sábado,

não essenciais, e a recomendação de escalonamento para entrada e saída de

1/05, foi uma demanda da Facesp ao governo paulista. Serviços também terão

trabalhadores.

horário estendido.

As medidas valem de forma homogênea para todo o Estado.

O governo paulista vai prorrogar a fase de Transição do Plano São Paulo por

Com o novo anúncio, fase de transição deve vigorar até 9 de maio. A partir de

mais uma semana, até o dia 9 de maio. Mas o comércio e prestadores de servi-

então, regiões que não tiverem piora nos indicadores da pandemia poderão mi-

ços poderão operar por um período maior, das 6h às 20h, para atendimento

grar para a fase Laranja.

presencial, que continuará limitado a 25% da capacidade máxima.

Na fase Laranja, o toque de recolher deixa de existir, assim como o teletrabalho

O horário estendido das 6h às 20h vale a partir do próximo sábado, 1/05, para

para atividades administrativas não essenciais. O horário de funcionamento e a

estabelecimentos comerciais, galerias, shoppings e serviços, como restaurantes,

capacidade de atendimento são ampliados.

salões de beleza, barbearias, academias, entre outros. Até a data os estabeleci-

Segundo o governo paulista, nesta quarta, a taxa de ocupação de UTIs por paci-

mentos devem continuar funcionando das 11h às 19h.

entes graves com covid-19 está em 80% no estado e em 78,4% na Grande São

A extensão do período em atividade foi uma solicitação de Alfredo Cotait Neto,

Paulo.

presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo

O total de internados em UTIs era de 10.426 em todo o estado, com outros

(Facesp), durante reunião online com o governador João Doria na semana pas-

11.686 pacientes em vagas de enfermaria.

sada.

Fonte Diário do Comércio

Outra sugestão apresentada pela Facesp e atendida pelo governo foi a antecipação do dia de anúncio do Plano São Paulo. A proposta, defendida pela rede de
Associações Comerciais, tinha como objetivo preparar os comerciantes para o
feriado de 1º de maio, sendo o final de semana que antecede o Dia das Mães,
uma das principais datas do calendário do comércio.
Parques estaduais e municipais também poderão ficar abertos, mas com horário
das 6h às 18h.
Na fase de Transição, além da limitação no horário de funcionamento e na capacidade de atendimento presencial, permanecerá em vigor o toque de recolher
entre 5h e 20h, a obrigatoriedade de teletrabalho para atividades administrativas

Entidades pedem que Governador mantenha o Comércio aberto e que
haja Flexibilização no Horário de Funcionamento
possa compreender as realidades locais. Na avaliação das entidades, cada região tem uma dinâmica e, por isso, não é possível definir uma regra padrão. A
proposta é para a criação de microrregiões dentro do plano de retomada.
“Seria de fundamental importância se pudéssemos ampliar o horário de funcionamento nestas semanas que antecedem o Dia das Mães, para que não haja aglomeração e para que os comerciantes possam ter um respiro depois de tanto
tempo com as atividades interrompidas”, frisou o presidente da Facesp.
A manutenção do delivery e do take-away, em qualquer circunstância, foi mais
uma proposta defendida. Cotait reforçou que a rede de Associações Comerciais
está à disposição para realizar, em parceria com o Estado, uma ampla campanha
de conscientização sobre o uso de máscara e de álcool gel, higienização das
mãos e vacinação.
Já o presidente da Fecomercio-SP voltou a solicitar a postergação do pagamento de impostos, principalmente das MPEs. “O alongamento do prazo para o
pagamento dará uma chance para que os pequenos comércios se recuperem”,
afirmou Abram Szajman.
Nabil Sahyoun, presidente da Alshop, pediu que o governo avalie a realização de
um programa de recuperação fiscal, um refis, principalmente para os débitos
acumulados durante o período de pandemia.
Por sua vez, Glauco Humai, presidente da Abrasce, destacou a necessidade de
manutenção do diálogo entre governo e entidades e sugeriu a ampliação na capacidade de atendimento, saindo dos atuais 25% para no mínimo 40%.
DORIA
NOTÍCIAS - 22 de abril de 2021
Entidades ligadas ao comércio se reuniram de forma virtual com o governador
João Doria e apresentaram propostas para minimizar os graves impactos da crise
econômica, gerada pela pandemia do Covid-19, e pelas medidas restritivas impostas para conter a propagação do vírus.
Participaram do encontro: Alfredo Cotait Neto, presidente da Federação das
Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP); Abram Szajman, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo
(Fecomercio-SP); Glauco Humai, presidente da Associação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce); e Nabil Sahyoun, presidente da Associação Brasileira de
Lojistas de Shopping (Alshop).
As entidades solicitaram que nenhuma categoria do comércio volte a fechar e que
alternativas sejam encontradas caso haja uma regressão no Plano SP. “O que o
comércio precisa neste momento é de planejamento, e esta instabilidade, de hora
fecha e hora abre, prejudica a todos”, ponderou Cotait.
Outro pedido foi sobre a possibilidade que a definição do horário de funcionamento do comércio, nesta fase de transição e nos demais períodos do Plano SP,

O governador informou que a tendência de momento, com a estabilidade dos
casos e mortes da Covid-19, após o período de restrição mais rígida, é que o
comércio não feche novamente. Contudo, ressaltou que a decisão caberá ao
comitê de saúde.
Doria confirmou que o delivery e o take-away não serão mais proibidos, em
nenhuma circunstância.
Sobre a campanha de conscientização, o governador se mostrou bastante satisfeito com a proposta e disse que ela terá início “o mais rápido possível”. “Vamos
desenvolver uma campanha que demonstrará que todos nós estamos unidos em
torno da retomada da economia e contra o Covid-19”, salientou.
Doria classificou o pedido de postergação de impostos como “razoável, justo e
viável”. “Vamos debater esta proposta durante uma reunião com o secretário
Henrique Meirelles (Fazenda) e sua equipe”, informou.
Também participaram da reunião o secretário de Saúde do Estado, Jean
Gorinchteyn; o presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza; o presidente do
InvestSP, Wilson Mello e o coordenador-executivo do Centro de Contingência
da Covid-19 em São Paulo, João Gabbardo.
Assessoria de Imprensa Facesp.

Prefeitura atende pedido da Acivi para Pintura de
Sinalização de Solo

A Prefeitura de Vinhedo, através da Secretaria de Transporte e Defesa Social, está revitalizando as pinturas de solo de algumas ruas de grande movimentação
comercial na cidade, após ofício de solicitação da Acivi (Associação Comercial e Industrial de Vinhedo). O pedido foi efetuado junto ao secretário de Indústria e
Comércio, Tiago de Paula, que atendeu prontamente a reivindicação da diretoria Acivi. As primeiras vias a terem sua sinalização horizontal renovadas foram as ruas
João Corazzari, Monteiro de Barros, João Ortiz de Camargo e Manoel Matheus. “Ainda há muitas vias na lista que serão beneficiadas, e desde já agradecemos o
empenho da Prefeitura em atender o pedido dos comerciantes”, afirmou a diretora da Acivi.
(Gerência Acivi)

Novo site da Prefeitura de Vinhedo está em Processo Final de Migração
Pontos estão sendo melhorados e reestruturados, por isso algumas informações podem estar indisponíveis neste momento do processo, que deve ser
concluído em uma semana.
A Prefeitura de Vinhedo está disponibilizando um novo site, mais moderno, dinâmico, funcional e muito mais fácil de ser acessado. O novo site, no mesmo
endereço, www.vinhedo.sp.gov.br, vai melhorar muito o necessário diálogo entre administração municipal e moradores, oferecendo inovadores recursos e ferramentas
de comunicação. Um grande passo no caminho da Vinhedo inteligente e sustentável proposta pela nova gestão.
O site da Prefeitura já está de cara nova, mas como em todo processo de mudança, alguns pontos estão sendo melhorados e reestruturados. Por isso, algumas
informações do site podem estar indisponíveis neste momento de migração, que teve início na sexta-feira (23). Esse processo de reestruturação, para tornar o site
mais simples e acessível, está em fase de finalização e deve estar concluído em uma semana.
Os servidores municipais iniciaram nesta semana o treinamento para utilizar as novas ferramentas do site e oferecer informações mais ágeis e precisas para os
vinhedenses. Assim que todo esse processo for concluído, Vinhedo vai contar com inovadora plataforma de dados e notícias, com busca otimizada, para facilitar a
navegação e economizar tempo do morador. Outros projetos de comunicação eletrônica e online estão sendo criados e implantados no município, e no novo site,
para melhorar cada vez mais o atendimento à população.

Vinhedo retoma Aulas Presenciais nos dias 03 e 10 de maio
com Protocolos de Segurança
Escolas de Educação Infantil retornam com atividades presenciais no dia 3 e os alunos do Fundamental 1 e 2 vão reiniciar suas atividades no dia 10 de
maio.
A Rede Municipal de Educação de Vinhedo divulgou duas datas para a retomada das aulas presenciais. As escolas de Educação Infantil retornam com atividades
presenciais a partir da próxima semana, dia 3, e os alunos do Fundamental 1 e 2 vão reiniciar suas atividades no dia 10 de maio. A diferença de uma semana foi
necessária para que a Secretaria possa organizar melhor os horários.
“Nossa prioridade é garantirmos um retorno seguro para nossas crianças e para as famílias. Temos todo interesse que os alunos restabeleçam o contato educacional,
social e afetivo com a escola para o desenvolvimento da educação formal, mas queremos que todos estejam protegidos”, disse o prefeito Dario Pacheco.
A secretária Eliana Chrispim explicou que parte dos professores, dos grupos de risco, continuam em ensino remoto e várias famílias também preferem o ensino
remoto, enquanto outras querem voltar para as aulas presenciais. “Vamos organizar todas essas questões para o equilíbrio da retomada das aulas”, disse Eliana. Ela
explicou que os pais e responsáveis devem indicar o que preferem no termo de responsabilidade que está sendo entregue às famílias.
“Esse termo é uma orientação de como proceder de forma segura para o retorno. Não responsabiliza os pais, mas indica que o que as famílias fazem em suas casas
acaba refletindo na escola. Cada responsável tem hoje responsabilidade pelo coletivo. Não se trata mais do meu filho, da minha casa, mas do coletivo. Essa foi uma
das lições dessa trágica pandemia”, afirmou Eliana.
O retorno presencial dos alunos será gradual e facultativo, com limite máximo de 35% dos estudantes por dia em cada unidade escolar e respeito aos protocolos de
segurança sanitária. Segundo Eliana, os termos já preenchidos indicam que a maioria das famílias da região central prefere aulas remotas e de outras regiões quer o
retorno presencial.

Do offline para o online
Heidi Apolinário
(Fotógrafa, diretora de arte e terapeuta)
"Com a pandemia reinventei minha forma de entrega de produtos, de empreendedorismo e passei a
vender e a ensinar como vender na internet."
Em tempos de pandemia quem possui a capacidade de criatividade e adaptação sai na frente. E foi com
essas habilidades que a fotógrafa Heidi Apolinário transformou sua venda que antes era somente offline
em online.
Fotógrafa, diretora de arte e terapeuta, Heidi há 8 anos uniu suas 3 experiências e desenvolveu sua
própria metodologia de fotografar. Iniciando com paisagens, eventos, arquitetura, voltou seu olhar para
as pessoas, criando o Posicionamento de Imagem Heidi Apolinário que possui como propósito transmitir
através do retrato e direcionamento da sua imagem seu verdadeiro potencial.
No início da pandemia, Heidi já estava realizando a amplificação da venda do seu produto de
posicionamento de imagem para a internet, onde estruturou um modelo de infoproduto escalável para
aumentar suas vendas que antes eram somente presenciais, transformando-a também em uma entrega
virtual.
Ao validar o seu produto se tornou seu próprio case, seu próprio exemplo no mundo digital e hoje como
autoridade do assunto vende e ensina como trazer o seu comércio físico para o mundo virtual.
Em convite à Associação Comercial e Industrial de Vinhedo (ACIVI), Heidi estará em breve lançando
sua mentoria e abrindo à população de Vinhedo, com o intuito de mostrar aos comerciantes da cidade,
onde ela mesma reside, como também trazer o seu negócio para a internet.
Para maiores informações e reservar sua inscrição, entrar em contato através do e-mail.

Sorteio de Natal ACIVI 2021!
Acivi já está com a campanha de Natal nas Ruas para impulsionar as vendas de final de ano.
Investimento baixo, sem custo extra, com intuito de fomentar o comércio de Vinhedo.
Sorteio de R$10.000,00 em vales compra para os clientes dos filiados Acivi, trazendo visibilidade na marca e divulgação diferenciada aos patrocinadores.
Informações: comercial@acivi.com.br ou (19) 974143526.
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Fazer parte da Associação Comercial e Industrial de VINHEDO é sinônimo de:
Interesse coletivo
Se você se preocupa com o município em que a sua empresa está localizada,
saiba que a união de forças é extremamente importante para que alcancemos
cada vez mais melhorias e para que a cidade esteja em desenvolvimento constante.
Representatividade e força política
Estamos há 43 anos na cidade, sendo uma das principais entidades de Vinhedo.
Troca de experiências e informações
Que só a sensação de pertencimento à um grupo pode trazer.
Credibilidade
Sabemos o quanto é importante a construção dos valores de uma entidade.

Conhecimento
Benefícios proporcionados por um baixo investimento que, quando bem utilizados, podem servir de estratégia para as empresas, com a possibilidade de ter
novas ideias, formas de gestão e atualização constante sobre o mercado em geral.
Incentivo ao setor do comércio, indústria e serviços
Realização de campanhas promocionais para aquecer o mercado e trazer resultados positivos.
Carinho e cuidado
Os nossos associados são a peça "chave" da entidade, que abrem novas possibilidades, ou seja, são as ferramentas fundamentais que formam a história e o sucesso da ACIVI, afinal... unidos, somos mais fortes!

