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mbora, como já diz o ditado, “vamos chover no molhado”, trate-se de 
um assunto que vem ocupando diariamente grandes espaços na mídia 
nacional, é impossível não abordar a situação política e econômica que 

estamos vivendo. Para os comerciantes e empresários de Vinhedo, certamente 
não é diferente. Indignação e preocupação são o que externamos sobre a 
situação atual do país. No campo da corrupção, a cada dia a Polícia Federal 
nos presenteia com nomes criativos - Satiagraha, Lava-Jato e Zelotes, por 

exemplo. Já na raiz do governo, “incêndios” são apagados basicamente, 
todos os dias, enquanto a economia despenca mês a mês, com recessos 
e aumento da inflação.

A crise é globalizada na segurança, na educação, na infraestrutura, 
na saúde, vivenciamos quadros negativos, resultados de políticas 

inconsequentes. Diante do momento atual, pergunto: quem pagará 
esta conta? Nós, comerciantes, empresários e trabalhadores, 
cidadãos do bem, que, dia-a-dia, madrugamos e nos dedicamos 
em fazer o melhor por nossas empresas, entidades e instituições. 
Podemos dormir com a consciência tranquila. Muitas vezes 
desempenhamos ações sociais para colaborar com quem 

deveria ser assistido pelos governos. Arcamos com contas 
altas na área de saúde, segurança e educação de qualidade, 

não estamos mais dispostos a arcar com os custos de tanta 
corrupção. Além de cansados, é preciso deixar claro que não 
temos mais condições de pagar esta conta.

A ACIVI está no início de uma nova etapa, que vislumbra a 
atuação de forma estratégica, para a diminuição do impacto 
econômico e problemas recorrentes. Buscamos trabalhos 
em conjunto com o poder público e desenvolvemos 
mecanismos viáveis para manter e aquecer o 
desenvolvimento do comércio vinhedense.

Por isso, diante desta situação, peço o apoio de todos 
os comerciantes e empresários para que se associem 
e, também, participem das Campanhas criadas pela 
Associação para maior movimento da economia local. 
Nossa próxima campanha é a de Natal, que, além do 
sorteio de um carro, contará com muitos outros prêmios 
e novidades, incluindo seladinhas instantâneas 
proporcionados aos clientes das lojas participantes.

 Vamos continuar trabalhando e lutando para 
fomentar o comércio de Vinhedo e conscientizar a 
todos de que os tempos são outros, a fim de que 
decisões positivas sejam as primeiras a serem 
tomadas.

E

“Apesar da crise, 
vamos movimentar 

nosso comércio”

Palavra do Presidente

Edvaldo Piva, PrEsidEntE da aCivi
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o dia, 02 de março, na sede da ACI-
VI – Associação Comercial e In-
dustrial de Vinhedo a nova chapa 

“Expansão e Integração”, única inscrita e, 
portanto, aclamada automaticamente to-
mou posse sem a necessidade de eleição. 
A nova chapa para o biênio 2015/2017 
é composta por 17 comerciantes e tem 
como Presidente, Edvaldo Piva, que é for-
mado em Administração de Empresas e 
em Gestão Pública. Atua há 19 anos, no 
ramo de prestação de serviços, adminis-
trando o Despachante Piva.

 Piva, assim como os de-
mais membros da nova di-
retoria, se mostrou firme e 
otimista e afirmou, “Minha 
gestão será transparente e 
clara em todos os atos”. Já 
o primeiro vice-presidente, 
e, também vereador, Ru-
bens Nunes, disse a todos, 
“Acreditamos em você e no 
comércio de Vinhedo. Não 
podemos perder a alegria de 
um grupo de trabalho. Difi-

culdades serão encontradas, mas  passa-
remos juntos”,  finalizou.
 
Rubens Nunes, vice-presi-
dente da ACIVI, é vereador 
e está em seu 2º Mandato, 
foi presidente da Câmara 
Municipal de Vinhedo no 
período de 2013/2014 e 
faz parte da diretoria da 
Associação há 8 anos e há 
18 anos como comercian-
te na cidade.
 

Já, Weber Sol-
dera, 2º vice-presidente da 
ACIVI é formado em Ad-
ministração de Empresas, 
pós-graduado em Gerencia-
mento de Projetos.

Empresário do ramo me-
talúrgico foi Presidente da 
ACOVEC 2008/2009, Coor-
denador Geral do CEPRO-
VI 2010/2012 e hoje atua 
como Diretor da Secretaria 

de Indústria, Comércio e Agricultura de 
Vinhedo.

Segundo Soldera, “O foco deve estar na 
integração entre o comércio e a indús-
tria resultando na expansão dos asso-
ciados e elevando o trabalho da ACIVI”.

A proposta deste novo grupo em cur-
to prazo é retomar a credibilidade da 
entidade. Os trabalhos já se iniciaram, 
como a reformulação da nova marca da 
ACIVI que teve o intuito de externar a 
nova política de trabalho, pautada na 

aproximação com os comerciantes e 
as indústrias de Vinhedo, profissiona-
lização das atividades e expansão da 
Associação.

Nesta gestão, a principal meta é resga-
tar a ACIVI projetando-a como parcei-
ra de seus associados, fomentando a 
atividade empresarial e fortalecendo o 
comércio.

N

Nova Diretoria da ACIVI 
tem como meta

“Expansão e Integração”

Diretoria

Edvaldo Piva, PrEsidEntE da aCivi

WEbEr soldEra, 2º viCE-PrEsidEntE da aCivi

rubEns nunEs, viCE-PrEsidEntE da aCivi
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3º Suplente do Conselho Fiscal:
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Conheça a nova Diretoria

Biênio 2015/2017

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VINHEDO
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Com Arroz de Pilão Albaruska suas receitas ficam ainda mais gostosas.

Cerealista Albaruska
A Cerealista Albaruska oferece produtos diferenciados para sua cozinha. Estamos atentos a cada detalhe do 

processo de produção do arroz, desde a lavoura até a indústria, para garantir uma refeição inesquecível e saborosa 

a altura do seu paladar. Nossa indústria está em constante aperfeiçoamento, investindo em processos, 

equipamentos de última geração e capacitando pessoas, tudo isso com um só objetivo:  Firmar o nosso 

compromisso de levar à mesa dos nossos clientes um produto inigualável.

COMERCIAL
Avenida Cachalote, 408 - Aquário
Vinhedo - SP - CEP: 13280-000
Fone/Fax: (19) 3886-7111

INDÚSTRIA
Estr. São Borja - Sta. Luzia Km 09
São Borja - RS - CEP: 97670-000

Fone: (55) 3431-0050/ Fax: (55) 3431-0060

www.albaruska.com.br

CONTROLE 

DE 

QUALIDADE

Cerealista
Albaruska

CONTROLE 

DE 

QUALIDADE

Cerealista
Albaruska
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o sábado, dia 27 de junho, a ACIVI – 
Associação Comercial e Industrial de 
Vinhedo – representada pelo seu presi-

dente Edvaldo Piva, sorteou 12 prêmios referen-
tes à CAMPANHA AMOR, EMOÇÃO E PRÊMIOS 
- Dia dos Namorados, na Praça Sant´Anna, Cen-
tro de Vinhedo.

Edvaldo Piva presenteou diversos consumido-
res juntamente com sua diretoria e autoridades, 
como prefeito de Vinhedo, Jaime Cruz, secretá-
rio de Indústria, Comércio e Agricultura, Eliazar 
Ceccon, secretário de Cultura e Turismo, Wag-
ner Pavarin, secretário de Serviços Municipais, 

Cidinho Fróis, secretária de Educação, Claudi-
neia Vendemiatti, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vinhedo, Márcio Melle, vereador Val 
Souza, presidente da AEVI, Geraldo Goldschmi-
dt e o empresário, João Marcos Lucas, proprie-
tário da Belenus.

Os comerciantes Dirceu Bertan, mais conhecido 
como Cheo do Cheo´s Lanches, Fernando Bar-
bisan, da Nicorella Calçados e Mahara Matte-
nhauer, da Na Lojinha, também, prestigiaram o 
evento. 

A diretoria da ACIVI esteve presente represen-
tada por Weber Soldera, Valmir Gallo, Flamarion 
Polga e Flávio César Missiato. 

O banco Sicredi participou representado pelo 

gerente Regional de Desenvolvimento, Sérgio 
Roberto Jordani.

Muita diversão e alegria nesta manhã que con-
tou mais uma vez com apresentação dos dan-
çarinos, Natália Vichi e Márcio Dutra que es-
quentaram o dia na Praça Sant´Anna.

N

Sorteio Campanha do Dia 
dos Namorados é sucesso 

no Centro de Vinhedo

Comércio de Vinhedo

GErEntE rEGional dE dEsEnvolvimEnto siCrEdi, 
ÉdErson FarinazzE, GErEntE rEGional dE 

dEsEnvolvimEnto siCrEdi, sÉrGio robErto Jordani, 
EmPrEsário, João marCos luCas, PrEsidEntE da 

aCivi, Edvaldo Piva, PrEFEito JaimE Cruz, dirEtor 
da aCivi, valmir Gallo, vErEador, val souza, 
2º viCE-PrEsidEntE da aCivi, WEbEr soldEra E 
PrEsidEntE da Câmara muniCiPal dE vinhEdo, 

vErEador márCio mEllE

PrEsidEntE da aEvi, GEraldo GoldsChmidt, 
PrEsidEntE da aCivi, Edvaldo Piva E sECrEtário dE 

indústria, ComÉrCio E aGriCultura, Eliazar CECCon

PrEFEito JaimE Cruz, PrEsidEntE da aCivi, Edvaldo 
Piva E dirCEu bErtan (ChEo) durantE o sortEio do 

valE-ComPra no valor dE r$500,00

Edvaldo Piva E sECrEtário dE Cultura E turismo, 
WaGnEr Pavarin quE sortEou um tablEt

Campanha AMOR, EMOÇÃO e PRÊMIOS - 
Dia dos Pais - é a etapa final da tripla Cam-
panha realizada pela ACIVI – Associação 

Comercial e Industrial de Vinhedo. Foi iniciada com 
Dia das Mães, posteriormente, Dia dos Namora-
dos. Comerciantes e consumidores aprovaram o 
novo formato que obteve êxito e alcançou o objeti-
vo de fomentar o comércio de Vinhedo.

Ao todo foram 36 prêmios sorteados àque-
les que prestigiaram as lojas participantes da 
Campanha. Para finalizar com chave de ouro, 
a ACIVI realizará o Sorteio do Dia dos Pais, no 
dia 29 de agosto, sábado, na Praça Sant´Anna, 
Centro de Vinhedo, às 12 horas.

Depois de todo esse sucesso, a associação co-
meça a direcionar o foco para a Campanha de 

A
Campanhas direcionadas movimentam

o comércio e estimulam as vendas
Natal 2015 que trará muitas novidades, como 
Seladinhas Premiadas Instantâneas além, é 
claro, do Carro 0KM que será sorteado em Ja-
neiro/2016.

Entre em contato com um representante co-
mercial da ACIVI, associe-se e faça parte das 
Campanhas direcionadas que movimentam o 
ano todo o comércio de Vinhedo.
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ânia Mayer, já pode se considerar 
uma vinhedense de coração!
Moradora de Vinhedo há 13 anos, 

destes, nove à frente de uma das cafete-
rias mais queridas e bem frequentadas da 
cidade, a Beijo Quente.
 

Muitos sabores e sucesso destacam o co-
mércio de Tânia, mas nem sempre foi as-
sim. A empresária conta que veio da área 
financeira, e que o processo de adaptação 
não foi nada fácil. Foi através do dia-a-dia 
e da convivência com o público e colabo-
radores da empresa que traçou essa jor-
nada de muito brilho.

O carro-chefe da loja são os salgados, 
bolos e doces, tudo preparado com itens 

selecionados e de primeira qualidade. As 
receitas inconfundíveis são caseiras e o 
cafezinho bem servido sempre vem acom-
panhando de um mimo, já tradicional da 
casa, como o bolinho caseiro de cenoura 
com cobertura de chocolate. Uma delícia!
 
A empresária relata ainda que o seu car-
dápio é cíclico e adaptado, literalmente, 
de acordo com a temperatura do dia, para 
agradar a todos os paladares. 
 
Afirma, ainda, que o trabalho em equipe é 
o que faz tudo funcionar como um relógio, 
cada um no seu ponto e alguns colabo-
radores posicionados em locais estraté-
gicos. Tudo feito com muito carinho que 
resulta na fidelização do cliente.

T

Mulher empreendedora chega ao 
sucesso com uma pitada de carinho

a EmPrEsária, tânia mayEr
ProPriEtária da bEiJo quEntE

tânia E suas Colaboradoras, atEndimEnto PErsonalizado 

“Nunca desista
do seu objetivo,
mesmo que haja

obstáculos ou
dificuldades”

Sucesso
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ExcElência não é  uma 
EvEntualidadE,  é  um hábito. 
Há mais  de 25 anos  imprimindo 
com excelência .

desde a  sua fundação em 1989 a 

Gráf ica  casa verde  escreveu sua 

h istór ia  com base em agi l idade , 

qual idade e  re lac ionamento o  que 

permetiu  a  construção de uma marca 

forte  e  s inônimo de excelênc ia  em 

impressão gráf ica .

T e c n o l o g i a  d e  p o n Ta
a g i l i d a d e ,  Q u a l i d a d e
e  p r e ç o  j u s T o _

e s t r a d a  d a  c a p e l a ,  2 8 8
c a s a  Ve r d e _  V i n h e d o - s p

1 9  3 8 7 6 . 5 1 2 2  /  3 8 8 6 . 2 7 7 1
w w w. g r a f i c a c a s a v e r d e . c o m . b r
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ecentemente, no último dia 12 de agos-
to, a Prefeitura de Vinhedo, por meio 
da secretaria de Indústria, Comércio e 

Agricultura, representada pelo secretário Elia-
zar Ceccon e a ACIVI - Associação Comercial e 
Industrial de Vinhedo - representada pelo seu 
presidente, Edvaldo Piva, apoiaram a realiza-
ção da Conferência eSocial, projeto do governo 
federal que vai unificar o envio de informações 
pelo empregador em relação aos seus empre-
gados.

O intuito do evento foi de esclarecer as dúvidas 
dos empresários em relação à implantação do 
eSocial pelo Governo Federal, previsto para ser 
implementado neste segundo semestre do ano.
Para isso, os empregadores participaram da 
conferência e tiraram suas dúvidas no evento 
realizado no Teatro Municipal Sylvia de Alencar 
Matheus. Diversos especialistas palestraram 
no dia e representaram as seguintes entidades: 

Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), Ministério da Previdência 
Social, Ministério do Trabalho e Emprego e Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil.

O eSocial nasceu para atender apenas o em-
pregador doméstico, e será estendido agora 
para os demais empregadores, pessoas físicas 
e jurídicas, trazendo, de acordo com o governo 
federal, diversas vantagens em relação à siste-
mática atual.

O eSocial foi desenvolvido pelo governo federal 
em uma ação conjunta com a Caixa Econômi-

ca Federal, Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), Ministério da Previdência Social, Minis-
tério do Trabalho e Emprego e Receita Federal 
do Brasil. Sua primeira etapa consiste no ca-
dastramento das informações de empregado-
res e empregados no sistema, o que acontecerá 
apenas uma vez. Os demais dados serão repas-
sados conforme a relação do trabalhador com 
a empresa.

O projeto engloba todas as declarações e do-
cumentos, inclusive para o recolhimento de tri-
butos envolvidos nas relações trabalhistas. Se-
rão inseridas no eSocial as informações sobre 
admissões, demissões, horas extras, dissídios 
coletivos, acidentes de trabalho, saúde do tra-
balhador, afastamentos, controle de atividades, 
tributos retidos, informações para recolhimento 
do FGTS e INSS, prestação de serviços e folha 
de pagamento, entre outros.

R

eSOCIAL começa a 
vigorar neste segundo 

semestre do ano

Tecnologia
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pós uma previsão de rombo recorde 
para o ano de 2015, o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT, de onde saem os 

recursos para pagamento do seguro-desem-
prego e do abono salarial, precisará de aportes 
altíssimos para manter o equilíbrio orçamentá-
rio. Isto porque a queda da econômica brasilei-
ra teve como consequência o registro do maior 
número de desempregados nos últimos anos.

Na tentativa de diminuir as despesas dos co-
fres públicos e tentar equilibrar as contas do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, como 
medida do pacote do ajuste fiscal proposto 
pelo governo, a presidente Dilma Rousseff san-
cionou a Lei nº 13.134/2015, que prevê mudan-
ças no seguro desemprego e no pagamento do 
abono salarial, restringindo aos trabalhadores 
o acesso ao benefício.

Com a mudança, o governo prevê uma redução nos 
gastos com o pagamento dos benefícios. A expec-
tativa é que o número de beneficiários, este ano, 

chegue a 1.6 milhões de trabalhadores, número 
muito inferior aos 8.5 milhões de trabalhadores que 
pediram o benefício do ano de 2014.

Pela regra anterior, o trabalhador poderia pedir 
o benefício após seis meses de trabalho ininter-
ruptos. Pela regra nova, todavia, ao fazer o pe-
dido do seguro desemprego pela primeira vez, o 
trabalhador somente terá direito, se tiver traba-
lhado por, pelo menos, 12 meses nos últimos 18 
meses. Na segunda vez que pedir o benefício, a 
lei prevê que o trabalhador tenha 09 meses de 
atividade nos últimos 12 meses, mas mantém a 
regra de 06 meses quando pleitear pela terceira 
vez o benefício.

O Abono salarial, adicional anual de até um sa-
lário mínimo pago para quem recebe até dois 
salários mínimos por mês, passa a ser pro-
porcional, ou seja, se esteve empregado o ano 
inteiro, o trabalhador ganha um salário mínimo 
integral, se, no entanto, trabalhou somente seis 
meses, ganha metade. A regra anterior garan-

tia ao trabalhador o pagamento de um salário 
mínimo integral independentemente do tempo 
trabalhado no ano, desde que seja por pelo me-
nos 30 dias.

PATRICIA ZAPPAROLI 

Advogada, militante 
nas áreas de Direito 
Previdenciário e Tra-
balhista, graduada 
em Direito e Ciências 
Sociais Pontifícia 
Universidade Católica 

de Campinas/SP com ênfase em Direito Privado e Ex-
tensão em Direito Previdenciário pela Escola Superior 
da Advocacia (ESA/SP); Pós-Graduada em Direito e 
Processo do Trabalho pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Associada ao Nunes, Bossi & Calarga Ad-
vogados Associados.

A

Novas regras do 
seguro desemprego 

e abono salarial

Trabalhador
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er empreendedor significa, acima de 
tudo, ser um realizador que produz 
novas ideias através da congruência 

entre criatividade e imaginação. Seguindo 
este raciocínio; o empreendedor, em geral, é 
motivado pela autorealização e pelo desejo 
de assumir responsabilidades e ser indepen-
dente. Considera irresistíveis os novos empre-
endimentos, oportunidades e propõe sempre 
ideias criativas, seguidas de ação.

A autoavaliação, a autocrítica e o controle 
do comportamento são características do 
empreendedor que busca o auto desenvol-
vimento. Para se tornar um empreendedor 
de sucesso, é preciso reunir imaginação, 
determinação, habilidade de organizar, li-
derar pessoas e de conhecer tecnicamen-
te etapas e processos dos produtos ou 
serviços que irá desenvolver observando 
um novo mercado.

Há ainda o intraempreendedor aquele ca-
paz de deixar os integrantes da empresa 
surpreendidos, sempre pronto para trazer 
e gerir novas ideias, produtos, ou mudar 
tudo o que já existe. É um otimista que 
vive no futuro, transformando crises em 
oportunidades e exercendo influência 
nas pessoas para guiá-las em direção às 
suas ideias. É aquele que cria algo novo ou 
inova o que já existe e está sempre pes-
quisando. É o que busca novos negócios 

e oportunidades com a preocupação na 
melhoria dos produtos e serviços dentro 
da empresa. Suas ações baseiam-se nas 
necessidades do mercado.

Algumas pessoas são levadas a abrir o seu 
próprio negócio por motivos que, muitas ve-
zes, são alheios às suas vontades. Tais situ-
ações abrangem exemplos de profissionais 
que saíram de grandes organizações com 
recursos econômicos significativos e que 
resolveram montar o seu próprio negócio; 
aqueles que deixaram seus empregos para 
se tornarem empresários e aqueles que, 
sem a maior pretensão, herdaram algum 
negócio da família. 

Eis algumas características que formam o 
perfil do empreendedor de sucesso: 

• é motivado pelo desejo de realizar; 
• corre riscos viáveis, possíveis; 
• tem capacidade de análise; 
• precisa de liberdade para agir e para definir 

suas metas e os caminhos para atingi-las; 
• sabe onde quer chegar; 
• confia em si mesmo; 
• não depende dos outros para agir; po-

rém, sabe agir em conjunto; 
• é tenaz, firme e resistente ao enfrentar 

dificuldades; 
• é otimista, sem perder o contato com a 

realidade. 

Na verdade, ninguém nasce empreen-
dedor. O contato com família, escola, 
amigos, trabalho, sociedade vai favo-
recendo o desenvolvimento de alguns 
talentos e características de persona-
lidade e bloqueando ou enfraquecendo 
outros. Isso acontece ao longo da vida, 
muitas vezes ao acaso, pelas diversas 
circunstâncias enfrentadas. 

O empreendedor é um ser social, e assim 
sendo é fruto da relação constante entre 
os talentos e características individuais e 
o meio em que vive. 

Enfim, empreendedor bem-sucedido é 
uma pessoa com características de per-
sonalidade e talento que preenchem um 
padrão determinado, o que o leva a agir de 
tal forma que alcança o sucesso, realiza 
os seus sonhos e atinge os seus objetivos.

Se você está nesta busca, aprimore-se, 
tenha iniciativa, busque informações so-
bre o negócio e o mercado, trace suas 
metas, planeje o que quer realizar e mo-
nitore o que for acontecendo, avalie os 
riscos, tenha confiança no seu poder de 
realização, utilize a sua rede de contato.

Fonte; Sebrae

S

Ser ou
não ser 
Empreendedor?
Eis a Questão.

Empreendedorismo
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Locação de Andaimes, Betoneiras,
Vibradores de Concreto , Perfurador de Solo ,
Serra de Bancada , Compactadores , Martelos Rompedores,
Placas Vibratorias , Entre outros Equipamentos.

Horário de Atendimento
         Seg. a Sexta 
07:00 hrs as 18:00 hrs 

Fazemos Manutenções em Betoneiras 

 Fazemos Perfurações em Concreto *
*
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oje em dia a mulher tem que assu-
mir múltiplas funções. Trabalhar, 
cuidar dos filhos, da casa, ser es-

posa, amiga e ainda se atualizar com os 
estudos sempre que possível.

Devido a tudo isso surgiu o Projeto Mulher 
Maravilha, idealizado por um grupo de mu-
lheres empreendedoras, com apoio da Pre-
feitura Municipal de Vinhedo, por meio das 
secretarias de Cultura e Turismo e de Assis-
tência Social e também da ACIVI – Associa-
ção Comercial e Industrial de Vinhedo.

O objetivo principal do evento é pro-
mover o reconhecimento da mulher 
como é, suas qualidades, potencia-
lidades e conquistas. 

Cada mulher carrega um universo 
dentro de si, com suas peculia-
ridades. Ao trabalhar, estar com 
a família e desenvolver seus 
papéis sociais, entra em contato 
com a mulher maravilha que existe 
em sua essência, nas interações 
das suas singularidades com o 
meio que a cerca.

O projeto visa resgatar esta 
mulher maravilha através de 
ações sociais para a integra-
ção da mulher pós-moderna 
em nossa sociedade.

A primeira ação social ofi-
cial consiste em um des-
file de moda filantrópico, 
que irá arrecadar alimen-
tos para ser distribuído 
em Instituições que pos-
suem poucos recursos e 
promovem trabalhos de ca-
ridade na cidade de Vinhedo.

A proposta é que mulheres que não são 
modelos, e sim, batalhadoras e guerreiras 
participem do desfile, ressaltando a beleza 
natural de cada mulher, sem estereótipos, 
para que através do seu posicionamento no 
mundo seja possível resgatar o valor que 
cada mulher carrega em suas atitudes e 
pensamentos. O desfile deve ser além de um 
evento de prestígio e evidência do feminino 
real, um momento de apogeu para a mulher.

Critérios para participação no desfile:

•     Mulheres acima de 16 anos;
• Estar presente nos ensaios que 

serão definidos;
• Estar integralmente disponível no 
dia do evento.

Lojistas e prestadores de serviços, 
tragam sua marca como patrocí-
nio deste evento!

Critérios para patrocínio do desfile:

• Profissionais ou estabelecimen-
tos que irão conceder serviços ou 
produtos para a realização do evento; 
• Doação de um brinde ou roupa uti-

lizada para serem entregues ou em-
prestada às participantes do evento;
• Agendar reunião com os or-
ganizadores do evento para definir de-
talhes e compromisso do patrocínio.

O evento será realizado no 
Teatro Municipal de Vinhedo, 
Sylvia de Alencar Matheus, no 
dia 22 de outubro, às 19 horas. 
A entrada será um quilo de ali-
mento não perecível.

Participem e se inscrevam
       através do whatsapp

(19) 9.9237-3718 ou através do
facebook.com/projetomulhermaravilha

H

Você se considera
uma Mulher Maravilha?
Então, vamos desfilar!

Projeto Mulher Maravilha
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19 3886-7064  - 3886-5256 - Rua Santa Cruz , 142 - Vinhedo / SP

                    Loja Mall ( Posto Shell em Frente ao Habib’s)
           Tel: 19 3836-2022 - Estrada da Boiada , 800 - Casa Verde - Vinhedo 
Horários: Seg à Sexta das 8:00hs as 22:00 hs - Sáb. das 8:00 hs às 20:00

                                               Loja Centro
      Tel.: 19 3876-0062 - Rua 9 de Julho , 92 - Centro - Vinhedo
Horarios: Seg à Sexta das 9:00hs às 18:30hs - Sáb. das 9:00hs às 14:00. 
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