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Palavra do Presidente

Caros associados! Estamos nos 
aproximando do final de mais 
um ano. E 2018 não foi um ano 

qualquer: para além da severa crise 
financeira, que ainda assombra todos 
os empresários de nosso País, o Brasil 
ainda experimentou neste ano as tur-
bulências das Eleições Presidenciais 
mais polarizadas de sua história, que 
implicaram em arrocho de investi-
mentos e dificuldades para todos os 
setores da economia.
 
As dificuldades, portanto, não foram 
poucas. Mas 2018 também foi um ano 
especial, com muito a se comemorar! 
Brindando os seus 40 anos de fun-
dação, a ACIVI consolidou-se como 
a mais importante entidade de repre-
sentação e defesa dos comerciantes 
e industriais da cidade de Vinhedo/
SP, exercendo o seu papel fundamen-
tal de zelar pelo interesse de todos os 
empresários, dos pequenos aos gran-
des, que ajudam a transformar nosso 
Principado em uma terra de oportuni-
dades e prosperidade.
 

Neste ano especial, a ACIVI realizou 
eventos e campanhas que buscaram 
fomentar o comércio e a economia da 
cidade, valorizando os nossos asso-
ciados. E agora, para coroar, estamos 
preparando aquela que será a maior 
e mais inovadora Campanha de Natal 
destes 40 anos de ACIVI. Através de 
parcerias com o Poder Público, a ACI-
VI irá promover uma série de ações 
que irão mudar a cara da cidade de 
Vinhedo e trarão entretenimento aos 
consumidores, garantindo, assim, um 
forte crescimento nas vendas dos co-
merciantes.
 
A ACIVI trabalhou e continuará a tra-
balhar duro por você, empresário vi-
nhedense, representando-o perante o 
Poder Público, disponibilizando ser-
viços e parcerias exclusivas, além de, 
é claro, fomentar a nossa economia 
com ações e campanhas fortes e ino-
vadoras. 

Parabéns a todos nós, pelos nossos 
40 anos de amizade e parceria!

Flamarion Brandão Polga
Presidente acivi
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Organize 
Melhor seu 
Tempo

Com algumas atitudes, é possível 
dividir melhor as tarefas ineren-
tes ao negócio e melhorar a pro-

dutividade.

Você é do tipo que vive hora exta? Sim, 
avida de empreendedor não é fácil, 
mas, com a adoção de algumas prá-
ticas, a chance de você atravessar a 
carga horaria regular vão diminuir bas-
tante. Mesmo porque, se for preciso 
resolver alguma urgência, aí não tem 
jeito, não é mesmo? Mas, no geral, é 
possível, sim, organizar melhor o tem-
po e, consequentemente, ter melhor 
produtividade, claro, qualidade de vida.

Faça uma lista de Atividades

Funciona. Tem coisas que é necessá-
rio resolver diariamente, outras nem 
tanto. Se você criar uma rotina com 
base nhoque é prioritário de fato, seu 
dia vai fluir com mais leveza. Geral-
mente, quando saímos atirando para 
todos os lados, a tendência é errar o 
alvo – e perder tempo. Crie, por exem-
plo, uma escala de entregas em um 
determinado período do dia.

Não deixe para amanhã...

Aquele velho ditado faz o sentido para 
quem é dono de um negócio próprio. 

Porque a verdade é que, se você não 
fizer uma tarefa hoje, amanhã ou de-
pois vai precisar fazer. E, eventual-
mente, uma urgência pode aparecer. 
Então, para que deixar para outro dia o 
que você pode – e deve – fazer hoje?

Cronograma é tudo

Estabeleça um horário de trabalho e 
procure cumpri-lo. Começar a traba-
lhar mais tarde ou ultrapassar a hora 
de ir embora são erros comuns que 
embutem faltas de foco para a produ-
tividade. Estabeleça prazos dentro da 
sua agenda (por exemplo, falar com 
fornecedores e clientes) e acostume-
-se a cumpri-los – ah, isso vale tam-
bém para o almoço. Assim, vai sobrar 
tempo para eventuais tarefas extras.

Devagar com a Internet

Chegar ao trabalho e ficar navegando 
na internet, seja no computador ou no 
celular, é perda de tempo, literalmen-
te. A não ser que esteja esperando 
um e-mail urgente ou algo do gênero, 
fuja desse hábito – incluindo passe-
ar pelas redes sociais e ficar trocando 
mensagens de cunho pessoal. Ativi-
dades desse tipo devem ter um mo-
mento reservado na agenda.

Cada coisa no seu lugar

Quem trabalha em casa não pode es-
quecer que é preciso dividir o espaço 
físico mental em relação ao ambiente 
da residência. Da mesma forma, per-
mitir que questões pessoais inferiram 
no trabalho é ceder pontos à falta de 
produtividade.

Não se perca em reuniões

Estabelecer dias da semana e horários 
limitados é a melhor forma de escapar 
daquelas reuniões intermináveis e/
ou pouco produtivas. As próprias de-
vem ter pauta predefinida e hora para 
acabar. Do contrário deixam de ser 
objetivas e em nada contribuem para 
melhoria dos processos da empresa.

Xô, papelada

Quanto menos papeis sobre a mesa 
e menos bagunça, menores serão as 
chances de você perder. Porque em 
algum momento aquela anotação 
que você procura (precisa encontrar) 
ira desaparecer. O melhor é digitali-
zar tudo. Crie um arquivo e faça suas 
anotações ali. Assim, sempre que fo-
rem necessárias, as informações es-
tará à mão.
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Solicite um treinamento à ACIVI, pois 
com este você saberá como:
• Cadastrar senhas individuais para as 

pessoas autorizadas de sua empresa;
• Definir a quantidade e quais tipos de 

consultas seus colaboradores pode-
rão realizar, evitando com isso, pos-
síveis gastos com consultas desne-
cessárias;

• Cadastrar em seu sistema para você 
receber diariamente relatórios de 
consultas realizadas no dia anterior 
para que possa acompanhar as con-
sultas;

• Não realize suas consultas em locais 
em que terceiros escutem (quando 
consultas por telefone) ou visuali-
zem a digitação (quando via internet). 
Tenha um espaço próprio para con-
sultas que não permita acesso ou a 
proximidade de terceiros.

Lembre-se:

A responsabilidade pela utilização e 
sigilo do código e senha de consul-

Sempre cuide das suas informações 
e senhas do SCPC

• Guarde seu código e senha em local seguro;
• Habitue-se a trocar sua senha periodicamente;
• Troque de senha sempre que ocorrer mudança de funcionários;

• Selecione os funcionários que realizarão consultas e so-
mente estes devem ter acesso ao código e senha da sua 
empresa

tas ao SCPC é da empresa associada 
e as consultas realizadas com esses 
dados não podem ser canceladas, ge-
rando a obrigação do pagamento das 
consultas no boleto mensal à ACIVI.

A ACIVI não faz ligações aos Asso-
ciados solicitando senha, alteração, 
dados e nenhum tipo de informação 
relacionada ao SCPC.

Fique informado sobre e Participe de 
Agenda de Eventos

Cadastre-se em nossa lista de trans-
missão via WhatsApp, acesse periodi-
camente o nosso site e nos siga nas 
redes sociais.

Em nosso site você encontrara comu-
nicados, agenda de eventos, dicas, in-
formações sobre a rede de vantagens, 
notícias da Associação, fotos e maté-
rias de todos os eventos realizados, e 
tudo isso, sempre atualizado.

Para se manter atualizado, cadastre 
o seu e-mail em nosso sistema, você 
pode solicitar via telefone ou enviar 
um e-mail pedindo inclusão para: 

comercial@acivi.com.br.

Outra alternativa é curtir a nossa pá-
gina no facebook ou nos seguir no 
Instagram, que também contam com 
informações rápidas, avisos importan-
tes e orientações, além de remeterem e 
reforçarem o conteúdo do nosso site.

Confira nossos Canais:

www.acivi.com.br

www.facebook.com/acivinhedo

Instagram: acivi2017

WhatsApp:(19)974136647

(19)3876-6300 / (19) 3876-6027

mailto:comercial@acivi.com.br
http://www.acivi.com.br
http://www.facebook.com/acivinhedo


7

8 dicas 
para cuidar 
de seu pet 
neste verão

Não é só no inverno que devemos ter cuidados espe-
ciais com os nossos animais, no verão, assim como 
os humanos, os pets também sofrem com o calor, 

principalmente os de focinho curto, como buldogues e 
pugs, e os gordos, que têm mais calor do que os magros.
Ao contrário dos humanos, cachorros não transpiram pela 
pele, mas sim pelo coxim, aquela almofadinha da pata, pelo 

focinho e pela boca, por isso o cão coloca a língua para 
fora. Quando o focinho é curto, não há extensão suficiente 
para fazer a troca térmica.
Alguns cuidados são necessários para o bem estar do seu 
pet. Preparamos uma lista com 8 dicas de como cuidar do 
seu pet no verão:

Pets

1. Jamais deixe seu pet dentro do carro

É muito comum sair para dar uma volta de carro com o ca-
chorro, principalmente no verão, porém caso tenha a ne-
cessidade de sair do carro por um momento, jamais deixe 
seu cão trancado dentro do veículo. No verão as tempera-
turas aumentam tanto que em poucos minutos o seu ani-
mal pode sofrer uma insolação, nos casos das raças como 
o bulldog e pug, que têm dificuldades respiratórias, poucos 
minutos nestas condições podem conduzi-los à morte.

2. Sempre forneça água para o seu cão

Se sair para passear ou correr com o seu cão, você deve 
ajudá-lo a aumentar a ingestão de água. Durante esta épo-
ca, devido ao calor e ao esforço físico sob temperaturas 
elevadas, é mais provável que o animal se desidrate. Leve 
sempre consigo uma garrafa de água e quando observar 
que ele começa a ficar com a língua de fora com insistência 
dê-lhe um pouco de água
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3. Hora para passear

Deve sempre proteger seu cão do sol, melhor é sair com ele 
nas primeiras horas da manhã e ao final da tarde, quando 
o sol está mais fraco, como antes das 10 horas da manhã 
ou depois das 16h. Deverá contar com uma sombrinha ou 
espaço com sombra para que se resguarde e não o faça 
caminhar demasiado.

4. Verifique a temperatura do asfalto antes de passear com 
seu pet

Assim evitará que queime as patas do seu cão no asfalto, 
podendo provocar queimaduras sérias nos coxins das pa-
tas dos cães.

5. Cuidados com parasitas

Micoses, piolhos, sarnas e parasitas de pele são mais co-
muns no verão. Para evitar que o animal contraia alguma 
dessas enfermidades, recomenda-se evitar levar o cão a 
locais muito frequentados por outros animais, aplicar re-
médios antipulgas e procurar um veterinário se perceber 
sinais como vômito ou diarreia.

6. Local onde dormem

Quando cachorros e gatos percebem que o local onde dor-
mem é quente demais, eles próprios buscam lugares mais 
frescos, como o mármore da cozinha. Às vezes, porém, a 
área de circulação deles é restrita a uma parte da casa, de 
modo que eles não têm a possibilidade de escolha. É pa-
pel dos donos verificar se o ambiente em que seus animais 

de estimação dormem recebe muita luz durante o dia, o que 
aumenta a temperatura mesmo durante a noite e se é venti-
lado. Se necessário, o dono deve trocar o local da caminha.

7. Uso de protetor solar

É isso mesmo, animais também precisam se proteger con-
tra o câncer de pele. A recomendação vale principalmente 
para cães e gatos de pele clara (a cor da barriga do pet 
indica se ele se inclui nessa categoria), que sofrem mais 
com a incidência dos raios solares. O filtro deve ser apli-
cado em regiões sem pelos, como focinho e orelhas, em 
média a cada duas horas, ou menos, em caso de contato 
com água. O produto feito especialmente para animais não 
oferece riscos de intoxicação se for lambido pelos bichos. 
Nunca aplique protetor solar humano sem consultar um 
medico veterinário sobre qual a melhor opção para o seu 
animal, isto pode ser muito perigoso.

8. Cuidar com insolação

Se observa que o seu cachorro parece exausto, apático, 
puxando a língua para fora constantemente, se está tonto, 
vomita ou se cai para o chão, é importante ajudá-lo ime-
diatamente diminuindo a temperatura do seu corpo, pois 
possivelmente está sendo vítima de uma insolação. Leve o 
cão para a sombra e aplique água fresca abundante, na sua 
cabeça, pescoço e torso. Deixe-o beber água e não pare de 
lhe refrescar todo o seu corpo. Uma vez que a situação es-
teja um pouco mais controlada, leve o animal a um médico 
veterinário para um exame completo.
Com essas dicas certamente seu cão ficará muito mais sa-
tisfeito, feliz e principalmente com uma ótima qualidade de 
vida!

Fonte:http://calbos.com.br/8-dicas-verao/ 

http://calbos.com.br/8-dicas-verao/
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A ACIVI criou uma promoção de Dia dos Pais, em que as duas fotos de pai e filho mais curtidas no 
nosso perfil até 06/08 ganharam um vale de R$ 150,00 cada para gastar nos comércios de Vinhedo 
afiliados à ACIVI.

Confira as fotos mais curtidas:
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A Boa Vista SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Credito) é uma 
empresa que oferece soluções 

inteligentes para decisões sustentá-
veis de credito e gestão de negócios, a 
serviços de empresas e consumidores. 
Sua base de dados contém mais de 350 
milhões de informações comerciais so-
bre consumidores e registra 42 milhões 
de transações de negócio por dia. A Boa 
Vista SCPC fornece atualmente mais de 
200 milhões de consultas por mês a 
seus clientes e consumidores.

Também atua no mercado de se-
gurança eletrônica de transações e 
identificação, promovendo serviços 
de certificação digital.
Criada em 2010, é resultado da união 
da Associação Comercial de São Pau-
lo, do fundo brasileiro de investimento 
TMG Capital, da Equifax Inc., Clube de 
Diretores Lojistas do Rio De Janeiro, 
da Associação Comercial do Paraná 
e da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Porto Alegre.

Atua em rede nacional, com mais de 
2,2 mil entidades representativas do 
varejo em todas as regiões do Brasil. 
A riqueza de informações do banco 
de dados permite à Boa Vista SCPC 
oferecer soluções inteligentes para 
auxiliar o processo de decisão de ne-
gócios de seus cerca de 1,2 milhão de 
clientes diretos e indiretos em todos 
os segmentos da economia.

Conhecimento na Construção de Ótimas 
Relações entre Consumidores e Empresas.

A ACIVI -  Associação Comercial e 
Industrial de Vinhedo visando a 
responsabilidade social, em par-

ceria com a Prefeitura Municipal, atra-
vés Secretaria de Industria e Comércio 
e Serviços Municipais revitalizaram a 
Praça Santana para você! 

Foram executados diversos serviços 
de grande relevância com proposito 
de melhor utilização do espaço como:  
poda das arvores, plantio de grama, 

pintura, restauração da parte elétrica 
externa e interna (banheiros), reforma 
do palco, instalação de um fraudario no 
banheiro de deficiente entre outros.

Tudo isto visando a comodidade e con-
forto da população.

Este patrimônio é público.

Utilize da melhor forma. Preserve!

Revitalização da Praça Santana
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ESTRESSE
X

SAÚDE

• Alta Competitividade;
• Grande volume de trabalho e pouco tempo para realiza-lo;
• Ameaça de desemprego;
• Tarefas repetitivas e pouco gratificantes;
• Mudanças na estrutura da empresa;
• Aumento de responsabilidade, com promoção ou não;
• Cobranças excessivas;
• Baixos Salários;

• Busca de perfeição nas tarefas;
• Chefe imediato muito estressado, que cobra e pune indis-

criminadamente;
• Mau relacionamento com colegas de trabalho;
• Métodos inadequados que não facilitam no trabalho;
• Transferência de local de trabalho ou cidade;
• Fofocas e maledicência;

1. Você tem evitado com os colegas?
2. Tem dificuldade de se desligar após o expediente?
3. Acha difícil dividir responsabilidade por acreditar que está 

cercado de incompetentes?
4. Sente Ansiedade e inadequação na maior parte do tempo 

que passa na empresa?
5. Falhas constantes de memória estão prejudicando ativi-

dades diárias?
6. Não consegue deixar o celular desligado?
7. Sente dor de cabeça quase todos os dias?
8. O barulho do ambiente de trabalho o irrita?
9. Sente dificuldade para dormir?
10. Não tira férias de verdade há mais de 2 anos?

11. Sua pressão arterial tem sofrido alterações?
12. Tem sensação de cansaço logo ao despertar?
13. Sente irritação com tudo e com todos?
14. Fica difícil por onde começar algumas atividades?
15.  Angustia-se em pensar que vai para o trabalho?
16. Sente desconforto ou remorso quando não está fazendo 

nada?
17. Fica inseguro na hora de tomar decisões?
18. Aproveita o horário de almoço para resolver os assuntos 

do trabalho?
19. Tem vontade de explodir com seu chefe ou funcionários 

subalternos?
20. Sonha constantemente com assuntos do trabalho?

DE 0 A 06 PONTOS

Você está conseguindo enfrentar o 
trabalho de maneira saudável e tem 
grande probabilidade de sucesso, 
mas fique alerta quando permanecer 
se algo está mudando.

DE 07 A 14 PONTOS

Se não está satisfeito com o trabalho, 
faça uma revisão e tente mudar algo. 
Lembre-se: você merece descansar, 
ter tempo para o lazer e para a des-
contração.

DE 15 A 20 PONTOS

Você precisa mudar urgentemente 
seu comportamento diante do traba-
lho e da vida. Procure ajuda de um 
profissional antes que a sua saúde 
seja afetada.

ATRIBUA UM PONTO A CADA RESPONSTA AFIRMATIVA E CONFIRA SEUS RESULTADOS.

SINTOMAS

RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO COM SIM OU NÃO E VEJA COMO O TRABALHO ESTÁ AFEANDO A SUA VIDA.
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Quais os cuidados para este Verão?

Primeiramente, o cuidado com o perí-
odo de exposição solar. O melhor ho-
rário é sempre antes das 10 da manhã 
e após às 16 horas. Por quê? A inci-
dência de raios nocivos neste período 
é muito mais agressiva. Outra coisa é 
em relação ao uso do protetor solar. 
Às vezes a pessoa acha que só deve 
usar protetor solar quando se expor 
ao sol. Não, os cuidados devem ser 
diários, e mais de uma vez por dia. 
Mesmo que não entre no mar ou não 
entre na piscina, é importante reapli-
car o protetor solar, avaliar o fator UVB 
e UVA.

E os tipos de pele?

Há pessoas com pele mais escura que 
pensam que não precisam usar protetor, 
mas isso não procede. O fator de prote-
ção acima de 30 é o ideal. Neste perío-
do, para peles mais claras, é importante 
aplicar fatores mais altos. A reaplicação 
é importante. O ideal é a cada três horas. 
Porém, se quiser entrar no mar, na pisci-
na ou transpirar muito, é preciso passar 
novamente o protetor indicado para os 
variados tipos de pele. Com as crianças, 
devemos ter cuidado maior com relação 
ao sol e protetor a partir dos 6 meses de 
idade. Outro fator é o uso de óculos de 
sol e de chapéu, também importantes.

E quais as doenças mais frequentes?

Quando não tomamos os devidos 
cuidados, podem ocorrer queimadu-
ras, urticária (vergões vermelhos na 
pele normalmente em função de uma 
reação alérgica), escamação. Isto já 
é decorrente de uma queimadura. 
O câncer de pele não-melanoma é o 
que tem maior índice de tumores, isto 
é, 30% da população. Em 2016, uma 
estatística mostrou que 180 mil pes-
soas no Brasil tiveram câncer de pele, 
ou seja, é um número muito alto. Há 
fatores que são hereditários, mas que 
podem ser agravados ou acelerados 
pela radiação solar.

PROTEÇÃO - É neste período, quando as pessoas 
aproveitam o mês de janeiro na praia, que os cuidados 
devem ser redobrados

Sua pele exige cuidados 365 dias do ano, não é mesmo? O 
sol é essencial para a saúde, isto ninguém questiona. Mas 
é no Verão que o corpo está mais vulnerável à radiação so-

lar do que nas demais estações. E para evitar que suas fé-
rias dos sonhos se transformem em pesadelo, a dermato-
logista da rede especializada de saúde de Itanhaém, Aline 
Patrícia Benites Geraix, explica a importância da aplicação 
do protetor solar e alerta sobre o surgimento de manchas 
na pele, que embora aparentem inofensivas, poderão cau-
sar efeitos nocivos à saúde.

PROTEJA-SE DO SOL:
cuidar da pele é essencial 
para um Verão saudável
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Antigamente não se tinha tanta preocu-
pação em indicar a proteção, o cuidado, 
o uso do protetor e os acessórios (cha-
péu e roupas com proteção). Pelo con-
trário, as pessoas usavam bronzeado-
res. Hoje, vemos um número muito alto 
decorrente deste abuso. Lesões de pele 
devem ser sempre investigadas, apesar 
da pessoa não sentir dor. Mas se você 
tem uma pinta que surgiu de repente, 
isso exige uma avaliação médica. Esta 
pinta pode ser câncer de pele, ocasio-
nada pelo sol ou também hereditária.

 Quando é o momento certo de procu-
rar um especialista?

 Quando se tem um histórico fami-
liar de câncer de pele, tanto melano-
ma quanto não-melanoma, sendo um 
mais agressivo e o outro não, é impor-
tante investigar. Tudo vai depender 
do grau de quando é descoberto. Até 
mesmo pessoas que não têm casos 
na família devem ficar atentas.

Por exemplo, em casos de surgimen-
to uma pinta, que não coça, mas san-
gra sem que você mexa e cresce de 
uma forma desordenada: é um sinal 
de alerta para o câncer de pele. Uma 
ferida que não cicatriza, nem sempre 
é uma mancha escura, às vezes é só 
uma ferida ou fácil de confundir com 
uma espinha: procure a orientação de 
um especialista. O crescimento é irre-
gular e a coloração é variada.

Mesmo que a pessoa não saia de 
casa, é recomendado o uso do prote-
tor solar?

É importante o uso do protetor até 
quando você trabalha em casa, em 
frente ao computador. A luz artificial 
também pode queimar, por isso preci-
samos sempre nos proteger. Além do 
perigo do câncer, a exposição ao sol 
sem o uso do protetor solar poderá 
levar ao envelhecimento precoce da 
pele.

E no inverno, há a preocupação com 
uso do protetor solar?

Também é necessário o uso do protetor. 
Nós até sentimos menos esta incidên-
cia, porém o horário deve ser de cuida-
do – das 10 às 16 horas – com relação 
à exposição solar. Às vezes você está 
em um local frio, mas a sua pele pode 
queimar. Já no Verão, outra coisa que 
é importante ressaltar é que crianças e 
idosos devem ingerir bastante líquido, 
no mínimo dois litros por dia.
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Encerramento da Semana do Em-
preendedorismo Vinhedo. A Acivi 
gostaria de agradecer a todos os 

empresários e parceiros que tiveram 
presentes, no evento de encerramen-
to da Semana do Empreendedorismo, 
esta noite realmente foi inesquecí-
vel, os empresários do painel: PAU-
LA MARTINS - Coach e Facilitadora 
MAZINHO OLIVEIRA - Proprietário da 
empresa MADIC usinagem GISELE 
LORETO LONDERO - Proprietária da 
Loja Gigi’s Acessórios REGIS LONDE-
RO - Proprietário da Empresa CEREA-

LISTA ALBARUSKA ADRIANA MEIRE 
DOS SANTOS POLIZEL – Proprietária 
da Loja Pé de Anjo ANTÔNIO CÉSAR 
POLIZEL – Posto de Combustível 
Estrela da Capela ANTONIO HUGO 
TEIXEIRA - Sant’Anna Internatio-
nal School SONIA MARIA ANTONOV 
TEIXEIRA - Sant’Anna International 
School abordaram as dificuldades 
enfrentadas, em cada empresa, pon-
tos positivos e negativos do comercio 
local, o que precisa ser feito para se 
tornar um empreendedor de sucesso, 
e ao termino do painel cada um dei-

xou uma mensagem aos empresários. 
Finalizando e encerrando a noite com 
chave de ouro, tivemos a Palestra Mo-
tivacional do palestrante José Gláucio 
Clementino - Sócio Diretor do Institu-
to Embelleze Valinhos, que conseguiu 
motivar a todos e deixou sem sombra 
de duvidas sua mensagem aos em-
preendedores, “Não devemos desistir 
jamais dos nossos sonhos, faça dife-
rente todos os dias, motive -se, tenha 
uma equipe motivada, faça acontecer 
e terá sucesso!”

Encerramento Semana do 
Empreendedorismo Vinhedo
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26 DICAS  PARA A CEIA DE NATAL
E RÉVEILLON

A ceia de Natal é, com certeza, um 
dos momentos mais esperados 
do Natal para muitas pessoas - 

além da troca de presentes, claro. O 
grande problema é inovar para que a 
família não se canse de comer a mes-
ma comida todo ano. Pensando nisso, 
selecionamos 50 dicas para que nin-
guém fique sem opção. Tem carnes 
para todos os gostos, pratos para ve-
getarianos, acompanhamentos e so-
bremesas deliciosas! Confira:

Está sem ideia do que servir para os convidados nas ceias de Natal e Réveillon ou não quer o tradicional? 
Aqui você encontra receitas de todos os tipos e para todos os gostos!

Frango à Moda Espanhola Sobrecoxa de Frango com
Presunto cru

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Ave/noticia/2014/11/frango-moda-espanhola-2.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Ave/noticia/2013/10/sobrecoxa-de-frango-com-presunto-cru.html
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Rosbife de Filé-Mignon

Peixe Assado com Batatas ao Alho

Filé de Leitão com Batata Dourada, 
Maçã Caramelada e Pimenta-Rosa

Pernil Assado na Cachaça com Ale-
crim e Batatas Rústicas

Carne Moída de Forno

Pernil com Molho de Azeitonas Pre-
tas e Cebolas

Lombo ao Molho Cítrico de Capim-
-Santo e Gengibre com Cuscuz Mar-

roquino e Minilegumes

Lombinho de Cordeiro ao Molho de 
Vinho Tinto e Minilegumes Sauté

Torta Aberta de Bacalhau com Farofa 
Crocante e Pão de Amêndoas

Leitão de Leite, Acerola, Rabanete e 
diferentes Cebolas

Lombo de Porco Recheado com
Pera e Gorgonzola

Pernil de Cordeiro e Batatas Assadas 
com Alecrim

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/noticia/2014/10/rosbife-de-file-mignon.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Peixe-e-frutos-do-mar/noticia/2015/05/peixe-assado-com-batatas-ao-alho.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Carne/noticia/2014/04/file-de-leitao-com-batata-dourada-maca-caramelada-e-pimenta-rosa.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Carne/noticia/2013/05/pernil-assado-na-cachaca-com-alecrim-e-batatas-rusticas.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Carne/noticia/2013/05/pernil-assado-na-cachaca-com-alecrim-e-batatas-rusticas.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/noticia/2013/10/carne-moida-de-forno.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Carne/noticia/2013/11/pernil-com-molho-de-azeitonas-pretas-e-cebolas-roxas.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Carne/noticia/2014/06/lombo-ao-molho-citrico-de-capim-santo-e-gengibre-com-cuscuz-marroquino-e-minilegumes.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Carne/noticia/2014/07/lombinho-de-cordeiro-ao-molho-de-vinho-tinto-e-minilegumes-saute.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Pratos-rapidos/noticia/2013/11/torta-aberta-de-bacalhau-com-farofa-crocante-e-pao-de-amendoas.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Carne/noticia/2014/03/leitao-de-leite-acerola-rabanete-e-diferentes-cebolas.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Carne/noticia/2014/07/lombo-de-porco-recheado-com-pera-e-gorgonzola.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Carne/noticia/2014/04/pernil-de-cordeiro-e-batatas-assadas-com-alecrim.html
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Arroz Tropical

Salada de Agrião, Peras e Vinagrete 
de Geleia de Framboesa

Panetone Tradicional

Rabanada Assada

Arroz de Bacalhau

Legumes Assados

Torta de Maçã

Estrogonofe de Chocolate e Nozes 
com Cachaça

Arroz com Lentilha, Cebola Caramelizada 
e Torresmo Crocante

Salpicão de Pernil

Rabanada de Pera

Cheesecake com Calda de Frutas 
Vermelhas

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Massa-e-risoto/noticia/2013/11/arroz-tropical.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Entradas/Salada/noticia/2014/02/salada-de-agriao-peras-e-vinagrete-de-geleia-de-framboesa.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Paes-e-sanduiches/noticia/2015/11/panetone-tradicional.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Doces/noticia/2014/12/rabanada-assada.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Massa-e-risoto/noticia/2014/01/arroz-de-bacalhau.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Vegetariano/noticia/2014/12/legumes-assados.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Doces/noticia/2015/09/torta-de-macaa.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Doces/noticia/2014/04/estrogonofe-de-chocolate-e-nozes-com-cachaca.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Massa-e-risoto/noticia/2013/12/arroz-com-lentilha-cebola-caramelizada-e-torresmo-crocante.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Pratos-principais/Carne/noticia/2013/10/salpicaodepernil.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Doces/noticia/2015/06/rabanada-de-pera.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Receitas/Doces/noticia/2014/02/cheesecake-com-calda-de-frutas-vermelhas.html


21

Com iniciativa da ACIVI e apoio 
da Prefeitura Municipal, esta-
remos instalando aproxima-

damente sete unidades, na Av. 9 de 
Julho ( Gigi`s Acessórios / Azul Cal-
çados / Losque / Oticas Visual), Rua 
João Corazzari (ACIVI e Tauá Modas) 
e Monteiro de Barros (Zizika Modas). 
Estes espaços denominados Parklets 
ou Mini Praças, são uma extensão da 
calçada para ser utilizado como um 
espaço público, aumentando a con-
vivência das pessoas. Os mesmos 
terão decoração natalina, substituin-
do a tradicional decoração que existia 

nos postes na região central. O lojista 
que adotou o espaço, ira decorar, mo-
biliar com bancos, puffs, etc...alguns 
terão carregador de celular e wi fi. Es-
tes espaços são de uso público, não 
podendo ser comercializado nada. A 
ideia partiu da necessidade de termos 
outros pontos de apoio nas imedia-
ções da praça central, pois muitas 
famílias circulam no comercio esta 
época do ano, e sem muitos espaços 
para descanso. Os espaços utilizam 
uma vaga de estacionamento, e tem 
data para serem retirados. A entrega 
dos Parklets está prevista para o dia 

27/11, data que ja começa a progra-
mação de Natal em Vinhedo. Estes 
locais tem ganho espaço nas princi-
pais cidades do pais, como São Paulo 
- Capital, onde já existem na famosa 
Vila Madalena, Oscar Freire entre ou-
tros locais da cidade. No interior Pau-
lista já existem em Sorocaba, Ribeirão 
Preto, Jundiaí e Campinas. A ideia 
destes espaços é deixar os centros 
urbanos mais humanos, com mais es-
paços públicos para convívio e lazer 
das pessoas que vivem nestes locais.

Ação de Natal Acivi 2018
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30/11 - OFICINAS CULTURAIS
Balé Natalino (Arte Educadora Dai Melle)
Fanfarra dos Alunos da Capela
Chegada do Papai Noel- Praça Sant´Anna

03/12
19h – Abertura Sagrado no Memorial - Memorial
20h – Coral Cantarolando (músicas de natal) - Memoral
21h – Peça Auto de Natal - Memorial
20h – OFICINAS CULTURAIS – Praça Sant´Anna
Arte Educadora Lili Rossetti e Luciana SIlvério

06/12
19h – Orquestra Antunes Câmara - Capela 
19h – DJ Marcio Teixeira - Praça Sant´Anna
19h30 – Apresentação do Projeto Mulher Maravilha – Praça 
Sant´anna

07/12
19h – Orquestra Antunes Câmara - 3 Irmãos 
19h30 – Coral da Nova - Praça Sant´anna 

08/12
10h – Corporação Musical (músicas natalinas) – Praça Santana
11h – DJ Marcio Teixeira - Praça Santana

11/12
20h – Apresentação de Dança dos alunos da AMÊ
CENTRO DE ARTES – Praça Sant´anna 

12/12
19h – Desfile “Desfilando a Cerâmica” – Arte Educador Rogério 
Carvalho
20h – OFICINAS CULTURAIS
(Arte Educadores Lili Rosseti, Luciana Silvério e Karima Akylah)

13/12
18h – Balé Natalino – Arte Educadora Dai Melle
19h – Apresentação de Dança das Oficinas Culturais – Arte 
Educadora Silvia Prado

13/12
19h30 – Coral Bem Viver/Cantarolando/Nota na Goela – 
Memorial
19h30 – Banda Cavalo Magro Rock and Roll – Praça Santana

14/12
19h30 – Cantata de Natal – Igreja Matriz Sant´anna

15/12
10h – DJ Márcio Teixeira – Praça Sant´anna
12h45 – Natalia Vichi núcleo de dança e fitness – Praça 
Santana

18/12
16h – Coral Bem Viver – Lar da Caridade 
19 h – Cia Biro’s – Praça Santana
20h – Louveira Big Band (Sinatra in concert) – Teatro Municipal

19/12
19h – World Music Escola de Música – Praça Sant´anna
20h – Show com Gabi Rossi – Praça Sant´anna

20/12
19h – Orquestra Antunes Câmara – Largo Monsenhor Favorino 
Carlos Morrone
20h – Banda Cavalo Magro Rock and Roll – Praça Santana
20h30 – Banda Tempo de Adoração – Praça Santana

21/12
20h – Orquestra Brasileira Filarmônica Jovem – Teatro
20h – Banda Rock Bile – Praça Santana

22/12
12h30 – Coral da Nova – Praça Santana

Horário Especial de Natal e Apresentações.
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1. São Miguel dos Milagres – Alagoas
Em Alagoas, existe um pedacinho caribenho chamado ca-
rinhosamente de “Milagres”. Com águas cristalinas e areia 
branquinha, o lugar vai ter uma festa de ano novo que pro-
mete. A festa Réveillon dos Milagres, que vai do dia 27 de 
dezembro a 01 de janeiro de 2019, incluindo edições de fes-
tas especiais que agitam todos os dias até a virada do ano. 

2. Praia do Rosa – Santa Catarina
Conhecida por jovens e bastante badalada, a Praia do 
Rosa tem uma famosa festa de ano novo, que já atrai 
até famosos como Gabriel Medina. Quem não perde uma 
festança open bar pode curtir, do dia 28 a 31 de dezem-
bro, a Virada Mágica, que acontece na Pousada Fazenda 
Verde do Rosa, num grande camarote à beira-mar.

3. Ilha Bela – São Paulo
Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, é uma boa fuga 
para os paulistanos a fim de curtir o final de ano longe da 
muvuca da cidade. Além das praias exuberantes, durante 
o final de ano o destino fica agitado com festas em ho-
téis, clubes de praia e baladas. Para a chegada de 2019, 
o Seaclub, na praia do Saco da Capela, convoca o público 
para noites animadas nos dias 27, 29 e 31, sendo a da 
virada open bar e open food. Como novidade, surge ainda 
a Ilha dos Desejos, em Porto do Engenho, com open bar e 
ilhas gastronômicas. 

4. Búzios – Rio de Janeiro
Com 23 praias exuberantes, Búzios é um dos destinos 
mais badalados Rio de Janeiro. Além de oferecer muita 
diversão e lazer durante o dia, as festas, os bares e as 
baladas fervem durante a noite. Na virada do ano, dá para 
curtir o Réveillon da Privilège, com diversas atrações noi-
te adentro. Quem também vai celebrar 2019 em grande 
estilo é o Café de la Musique, que dessa vez reúne o pú-
blico na Praia de Geribá.

5. Porto de Galinhas – Pernambuco
Um dos mais animados do Nordeste, o Réveillon em Por-
to de Galinhas é cheio de atrações, com shows bastante 
concorridos. Além das festas, o destino é um prato cheio 
para quem quer curtir uns dias de folga, repleto de pis-
cinas naturais, belas praias, bons hotéis e restaurantes, 
que se incluem na programação de ano novo.

6. Foz do Iguaçu – Paraná
Além das Cataratas, Foz do Iguaçu também oferece pa-
cotes para curtir o Ano Novo no melhor estilo! Ao longo 
do ano, o site Zarpo reúne pacotes de Réveillon, com pre-
ços atraentes não só para Foz do Iguaçu mas para outros 
destinos no Paraná.

7- Chapada dos Veadeiros – Goiás
A virada do ano na Chapada dos Veadeiros é uma daquelas 
experiências de se levar para a vida. E você pode levar a ideia 
a sério em Alto Paraíso de Goiás – como o próprio nome diz, 
um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Pegue 
suas economias e vá curtir o Ano Novo, literalmente, em paz, 
rodeado (a) do que realmente importa nessa vida! 

https://quantocustaviajar.com/blog/10-destinos-para-curtir-o-reveillon-de-2018

Onde passar o Réveillon 2018 / 2019

https://quantocustaviajar.com/blog/10-destinos-para-curtir-o-reveillon-de-2018
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Entre as alterações estão a inver-
são de mão da 9 de Julho, que 
voltará a ser da Rua Jundiaí à 

Riachuelo
No próximo domingo, dia 9, a Prefei-
tura de Vinhedo promove mudanças 
importantes no trânsito da região 
central. Essas alterações estão em 
sintonia com reivindicações de co-
merciantes e alinhadas também às 
propostas apresentadas pelo verea-
dor Marcos Ferraz. O prefeito Jaime 
Cruz tratou do assunto pessoalmente 
durante encontro com um grupo de 
comerciantes da cidade no dia 21 de 
novembro, quando as medidas foram 
anunciadas.
“São mudanças que, inclusive, estão 
em sintonia com pesquisas de sa-
tisfação que fizemos junto aos co-
merciantes. Ainda, do ponto de vista 
de engenharia de tráfego, são altera-
ções que devem melhorar o fluxo na 
região central e beneficiar o acesso 
dos moradores tanto ao Centro da ci-
dade como o acesso a outros bairros, 
sempre pensando na melhor fluidez 
do trânsito com segurança e respeito 
às leis de trânsito”, afirmou o Prefeito 
Jaime Cruz.
Entre as alterações estão a inversão 
de mão da 9 de Julho, que voltará a ser 
da Rua Jundiaí à Riachuelo, um dese-

jo antigo dos comerciantes. Também 
serão efetuadas alterações na Rua 
Humberto Pescarini, que passa a ser 
mão dupla entre a Rua Jundiaí e Ma-
noel Matheus, e a Rua Fernando Cos-
ta, que no trecho entre a Manoel Ma-
theus e Rua João Corazzari também 
será mão dupla e, ainda, será invertida 
a direção de mão entre a João Coraz-
zari até a Rua Aníbal Lélis de Miranda.
A Rua Jundiaí também terá alteração 
de direção, que passa a ser entre a 
Humberto Pescarini e Nove de Julho, 
continuando até a Monteiro de Barros. 
Por fim, a Rua Riachuelo, entre a Hum-
berto Pescarini e 9 de Julho, também 
passa a ter mão dupla de direção. To-
das estas alterações, que serão infor-
madas também em faixas e sinaliza-
ções, serão efetuadas a partir do dia 9 
de dezembro, domingo.
A data de mudança foi efetivada em 
sintonia com os comerciantes. Com 
as alterações, cerca de 12 vagas na 
região central deverão ser extintas. 
Além disso, em janeiro deverá ser 
apresentado o projeto do novo sis-
tema de estacionamento rotativo, 
com uso de tecnologia para facilitar 
a compra, bem como a rotatividade 
das vagas, com foco na excelência e 
qualidade do novo sistema a ser im-
plantado.

Prefeitura muda o trânsito 
da região central em 

9/12/2018 de domingo.
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