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Nova Acivi 2017

Palavra do Presidente

Flamarion Brandão Polga – Presidente acivi 

ACIVI inicia uma nova gestão, em 
sua maioria com novos membros, 

nossa missão é dar continuidade ao 
trabalho de renovação já iniciado e, 
levar a associação para o caminho 
da modernização e dinâmica que as 
relações comerciais e interpessoais 
exigem. 

Com consciência das dificuldades 
experimentadas pelo comerciante, 
temos como objetivo criar 
mecanismos que promovam o 
crescimento da indústria e comércio 
de Vinhedo, buscando a capacitação e 
estruturação constante. 

Nosso objetivo é transformar a ACIVI 
em um grande parceiro e aliado de 
cada empresário associado, com 
participação ativa e conjunta na 
tomada de decisões, oferecimento de 
benefícios e capacitação. 

Empreender é uma atividade complexa, 
exige dedicação, muitas noites em 

A claro, preocupação e uma grande 
responsabilidade. Responsabilidade 
não apenas com o estabelecimento, 
mas com os trabalhadores, com suas 
famílias, tão importantes para cada 
empresa e, também, para o município. 

Assim, de forma participativa, atuante 
e transparente, buscaremos conduzir 
a ACIVI pelo próximo biênio, atuando 
de forma horizontal, propositiva e, 
buscando a constante inovação e 
modernização. 

Quero convidar a todos os 
comerciantes / empresários para 
participar ativamente desta nova 
gestão, pois a presença de cada um, 
com ideias e ações, é essencial para 
que possamos atingir nossa maior 
meta: Desenvolver a Indústria e o 
Comércio de Vinhedo. 

UNIÃO, essa é a palavra que deve 
nortear a indústria e o comércio de 
Vinhedo.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VINHEDO
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Posse da
Nova
Diretoria
da ACIVI
2017/18

Nova ACIVI

a noite de 30 / 03 /2017, quinta-
-feira, no auditório do CEPROVI foi 
realizada a Solenidade de Posse da 

Nova Diretoria da Acivi -  Associação Co-
mercial de Vinhedo Biênio 2017/2019.

Iniciando uma nova gestão, em sua maio-
ria com novos membros, com a missão 
de levar a associação para o caminho da 
modernização e dinâmica que as relações 
comerciais e interpessoais exigem.

A nova diretoria tem como objetivo criar 
mecanismo que promovam o crescimento 
da indústria e comércio de Vinhedo, bus-
cando a capacitação e estruturação cons-
tante, transformando a Acivi em um gran-
de parceiro e aliado de cada empresário, 

N

com participação ativa e conjunta na to-
mada de decisões, oferecendo benefícios, 
promoções e capacitações.

Assim, de forma participativa, atuante e 
transparente, buscando conduzir a ACIVI 
pelo próximo biênio, atuando de forma, 
propositiva.

União, essa é a palavra que deve nortear 
a indústria e o comércio de Vinhedo, pois 
ideias e ações são essenciais para atingir 
a maior meta desta nova gestão: Desenvol-
ver a Indústria e o Comercio de Vinhedo.

Estiveram presentes algumas autorida-
des: o presidente do legislativo Nil Ramos, 
a vice prefeita e secretaria de Cultura e 
Turismo  Claudineia Vendemiatti Serafim, 

Marcelo Santucci representando a AEVI, 
Gustavo Leon de Mattos Secretário de 
Administração, Junior Vendemiatti Secre-
tário de Transporte e Defesa Social, Luis 
Gustavo Sauerbronn Presidente da OAB,  
Adriana Flosi, Presidente da Associação 
Comercial de Campinas e Vice Presiden-
te da Facesp (Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo), os 
vereadores Marcos Ferraz, Rodrigo Paixão  
e Paulinho Palmeira.

A nova diretoria agradece a Mercatto Bur-
guer pela realização do cocktail em seu 
espaço, como cortesia para entidade e 
seus associados, agradece também a Lig. 
Chopp Germânia, pelo Chopp e refrigeran-
te cortesia servido na ocasião.

ia 26/04/2017, às 9:00 horas, na 
sede da entidade, foi realizado o 
primeiro café de negócios da Acivi 

com a empresa Manfre Advogados Asso-
ciados com tema tributarista. O presidente 

Nova Diretoria da Acivi - Associação 
Comercial e Industrial de Vinhedo 
no dia 11 de março de 2017, sába-

do, realizou na Praça Santana um grande 
evento em homenagem ao dia internacio-
nal da mulher com a participação de seus 
parceiros, Espaço Giocare, Instituto Em-
belleze, VVV Festas, Lig Chopp Germânia 
e Sicredi. O evento contou com a presença 
de grande público feminino e seus fami-
liares desfrutando de um sábado especial 
preparado com muito carinho! Estiveram 
presentes o presidente da Acivi, Flamarion 
Brandão Polga, e algumas autoridades.

D

A

ACIVI realiza primeiro
Café de Negócios 

Dia Internacional da Mulher 
Eventos

da Acivi Flamarion Polga esteve presente 
agradecendo a presença de todos, e con-
vida os empresários a serem mais partici-
pativos nas ações da entidade.
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parceria entre a Associação Comercial 
e Industrial de Vinhedo (ACIVI) e a Boa 
Vista SCPC possibilita ao varejo local os 

melhores resultados nas vendas, além da redu-
ção no risco de crédito.

Uma das soluções comercializadas pela ACIVI é 
o ACERTA, cujo objetivo é facilitar a tomada de 
decisão das empresas por oferecer relatórios 
completos com inteligência analítica agregada. 

São vários módulos. O ACERTA emite relatórios 
que destacam informações cadastrais, restriti-
vas, comportamentais e analíticas e consulta a 
títulos protestados por Estado, incluindo o nú-
mero do cartório em que houve o protesto. No 
módulo “cadastrais” é listada a identificação 
de quem requer o crédito, o número do título do 
eleitor e confirmação de telefone. No “restriti-
vas” são apresentados os registros de débitos, 
títulos protestados e cheques devolvidos. No 

“comportamentais”, alerta de documentos e 
consultas anteriores. Por fim, no “analíticas”, 
informações sobre score.

Ou seja, a família ACERTA possibilita gerir os 
negócios com mais tranquilidade. E os clien-
tes da ACIVI podem optar pela contratação do 
“Acerta Essencial”, “Acerta Mais” ou “Acerta 
Completo”. Neste último há até indicação para 
a empresa que realiza a consulta, se ela deve ou 
não aprovar o crédito e também o limite indica-
do para a parcela. 

O ACERTA contempla informações que cons-
tam no banco de dados da Boa Vista SCPC, 
com mais de 150 milhões de endereços e mais 
de 90 milhões de telefones de consumidores 
registrados. Faz parte também do acervo de 
dados milhares de documentos roubados ou 
perdidos, que podem ser utilizados para frau-
de no mercado. “Alertar o empresário ou lojista 

sobre esta condição é essencial para eliminar 
riscos no fornecimento de crédito”, destaca a 
Boa Vista SCPC.

Por meio do banco de dados da Boa Vista SCPC, 
é possível conhecer o passado de crédito dos 
consumidores brasileiros e, como as pessoas 
tendem a repetir comportamentos, calculando 
o risco de o consumidor deixar de pagar suas 
contas no futuro.  “Cinquenta e seis por cento 
dos consumidores que foram negativados na 
Boa Vista SCPC voltam a apresentar débitos no 
mercado em menos de 12 meses, acrescenta a 
Boa Vista SCPC.

A

Boa Vista 
SCPC 

e Acivi: 
parceria 
de bons 

negócios

Parceria

Em Vinhedo, a ACIVI atua com os produtos da Boa 
Vista SCPC, entre eles, a família ACERTA, que oferece 

segurança ao varejo e redução no risco de crédito.
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s economistas das instituições financeiras 
elevaram marginalmente sua estimativa para 
o crescimento da economia brasileira em 
2017 e 2018.

As expectativas do mercado financeiro foram coleta-
das pelo Banco Central na semana passada e divul-
gadas nesta segunda-feira (6) por meio do relatório 
de mercado, também conhecido como Focus. Mais de 
cem instituições financeiras foram ouvidas.

Para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2017, o merca-
do financeiro elevou a previsão de um crescimento de 
0,48% para 0,49% de alta.

O governo estima uma alta de 1%, mas o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, já confirmou que deverá 
revisar este número para baixo.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no 
país, independentemente da nacionalidade de quem 
os produz, e serve para medir o comportamento da 
economia brasileira.

Em 2015, houve uma contração de 3,8%, a maior em 
25 anos. O resultado de 2016 ainda não foi divulgado 
pelo IBGE, mas a previsão do mercado é de um “tom-
bo” próximo de 3,5%. Essa será a primeira vez que o 
país registra dois anos seguidos de retração no nível 
de atividade da economia – a série histórica oficial, do 
IBGE, tem início em 1948.

O

Economia Para 2018, os economistas das instituições financei-
ras subiram sua estimativa de expansão do PIB de 
2,37% para 2,39%.

Inflação
Para o comportamento da inflação de 2017, medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), o mercado manteve sua previsão estável em 
4,36% na semana passada.

Com isso, manteve a expectativa de que a inflação 
deste ano ficará abaixo da meta central, que é de 4,5%. 
A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e deve ser perseguida pelo Banco 
Central, que para isso eleva ou reduz a taxa de juros 
(Selic).

A meta central de inflação não é atingida no Brasil 
desde 2009. Naquele momento, o país ainda sentia os 
efeitos da crise financeira internacional de forma mais 
intensa, que acabou se espalhando pelo mundo. A pio-
ra da crise financeira veio após o anúncio de concor-
data do banco norte-americano Lehman Brothers, em 
setembro de 2008.

Pelo sistema vigente no Brasil, a meta de inflação é 
considerada formalmente cumprida quando o IPCA 
fica dentro do intervalo de tolerância também fixado 
pelo CMN. Para 2017, esse intervalo é de 1,5 ponto 
percentual para baixo ou para cima do centro da meta. 
Assim, o BC terá cumprido a meta se o IPCA terminar 
este ano entre 3% e 6%.

No ano passado, a inflação ficou acima da meta cen-
tral, mas dentro do intervalo definido pelo CMN. Já em 
2015, a meta foi descumprida pelo BC - naquele ano, a 
inflação superou a barreira dos 10%.

A previsão de que a meta central será atingida neste 
ano está relacionada com a forte recessão, embora 
indicadores comecem a apontar para uma melhora do 
nível de atividade nos últimos meses. Mesmo assim, 
o desemprego e a inadimplência permanecem altos.

Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a 
inflação permaneceu estável em 4,50%. O índice está 

em linha com a meta de inflação do período (4,5%) e 
também abaixo do teto de 6% para o ano que vem.

Taxa de juros
O mercado financeiro manteve sua previsão para a 
taxa básica de juros da economia, a Selic, em 9,25% 
ao ano no fechamento de 2017 - ou seja, continua pre-
vendo queda dos juros no decorrer deste ano. Atual-
mente, a Selic está em 12,25% ao ano.

Para o fechamento de 2018, a estimativa dos econo-
mistas dos bancos para a taxa Selic continuou em 9% 
ao ano. Com isso, estimaram que o processo de corte 
dos juros terá continuidade no ano que vem.

A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC 
para tentar conter pressões inflacionárias. A instituição 
tem de calibrar os juros para atingir índices pré-deter-
minados pelo sistema de metas de inflação brasileiro.

As taxas mais altas tendem a reduzir o consumo e o 
crédito, o que pode contribuir para o controle dos pre-
ços. Entretanto, também prejudicam a economia e ge-
ram desemprego.

Câmbio, balança e investimentos
Na edição desta semana do relatório Focus, a projeção 
do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 
2017 permaneceu em R$ 3,30. Para o fechamento de 
2018, a previsão dos economistas para o dólar ficou 
estável em R$ 3,40.

A projeção do relatório Focus para o resultado da ba-
lança comercial (resultado do total de exportações me-
nos as importações) em 2017 recuou de US$ 47,6 bi-
lhões para US$ 47,3 bilhões de resultado positivo. Para 
o próximo ano, a estimativa dos especialistas do mer-
cado para o superávit permaneceu em US$ 40 bilhões.

A projeção do relatório para a entrada de investimentos 
estrangeiros diretos no Brasil em 2017 permaneceu em 
US$ 72 bilhões. Para 2018, a estimativa dos analistas 
recuou de US$ 73,5 bilhões para US$ 72 bilhões.

http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/mercado-
sobe-previsao-para-o-crescimento-do-pib-em-2017-e-2018.
ghtml

Mercado sobe previsão 
para o crescimento do 
PIB em 2017 e 2018
Por Alexandro Martello, G1, Brasília

Associação Comercial e Industrial 
de Vinhedo (Acivi) realizou no sába-
do, 15 de abril de 2017, na Praça de 

Sant’Ana um grande evento de Páscoa para 
movimentar o comércio da região da cen-
tral gratuito.

A

ACIVI
realiza

Ação de 
Páscoa

Comércio

Entre as atrações, food trucks, espaço 
kids, distribuição de brindes, distribuição 
de chocolates, exposição de autos anti-
gos e apresentações culturais. O evento 

foi realizado com o apoio cultural da Pre-
feitura Municipal e de alguns parceiros e 
contou com a presença de grande público 
e diretores da Acivi e demais autoridades,              

empossada em 01/03/2017 a nova direto-
ria da Acivi tem a intenção de construir um 
comércio mais forte e unido. 
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Fiscal
exercício (Mensal, trimestral ou anual), permitindo in-
clusões, alterações ou exclusões de acordo com o pe-
ríodo selecionado;
• Visualização de saldos (ativo, passivo, receita e des-
pesa) na tela de lançamentos, evitando erros;
• Telas com navegações práticas e intuitivas;
• Relatórios dinâmicos com várias formas de exibições 
(Excel, PDF, JPG, HTML, RTF, BMP, E-mail, Texto);
• Controle de acesso ou restrição por usuário, permitin-
do ou impedindo seu acesso às opções do sistema e 
também por empresa;
• Realiza auditoria completa dos lançamentos para a 
geração dos arquivos do SPED Contábil e FCONT;
• Importação do arquivo do SPED Contábil;
• Encerramento automático por período com possibili-
dade de reversão determinado pelo usuário, apurando 
lucro ou prejuízo do período/exercício;
• Permite lançamento de partida simples, dobrada ou 
partidas múltiplas;
• Permite busca de contas por: Código Reduzido, Apeli-
do, Conta Contábil e Lançamento Padrão;
• Preenchimento automático das contas de débito, cré-
dito, histórico padrão, utilizando o lançamento padrão;
• Acesso às contas do plano de contas por código re-
duzido, conta, apelido e descrição da conta;
• Lançamentos bancários;
• Abertura automática de exercício após o encerramento;
• Emite vários modelos de relatórios contábeis (D.R.E, 
D.L.P.A, D.M.P.L e D.F.C);
• Importação de dados de outros sistemas, além de ex-
portação de arquivos.
Em parceria com a ACIVI, todos os clientes indicados 
pela ACIVI não serão cobrado a Licença do sistema, 
apenas uma taxa de instalação de R$ 200,00 para 
qualquer que seja o sistema de interesse.

Uma pesquisa feita pela própria Secretaria da 
Fazenda apontou que grande parte dos em-
presários migrou para outros emissores, mais 
completos e integrados com outros softwares, e 

este foi um dos motivos pelos quais a Secretaria op-
tou por determinar o fim do emissor gratuito de NFe 
da SEFAZ... Porem o mesmo foi mantido para 2017. 
Portanto, a melhor alternativa é buscar outro emissor 
o quanto antes. Tomar essa iniciativa agora vai facilitar 
a sua rotina e garantir que você não deixe de cumprir 
a legislação vigente, algo que pode comprometer até 
mesmo o orçamento da sua empresa.

SAT

• Fácil Implantação;
• Interface Amigável;
• Atualizações automáticas;
• Volume ilimitado de emissões SAT;
• Emissão de SAT CF-e em formato bobina ou papel A4;
• Compatível com todos os equipamentos SAT do mercado;
• Envio automático dos XMLs CF-e SAT para o contador no 
inicio do Mês, acompanhado de um relatório de vendas;
• Inclusão opcional do número do CPF do cliente em qual-
quer momento da venda, o sistema possui validador CPF;
• Venda com opção de inserção do Nome do Vendedor no Cupom;      

Gerenciador NF-e

• A grande comodidade desta integração é que uma 
vez emitida a nota fiscal os dados são automatica-

mente enviados a SEFAZ via webservice. A SEFAZ dis-
ponibilizará um protocolo autorizando ou não a emis-
são do DANFE. Após liberado, é só imprimir.
• Este módulo também envia automaticamente o XML 
e DANFE para o e-mail do cliente e do seu contador, 
caso queira. Possui também um sistema de consulta 
de NF-e através do número da chave eletrônica. Gera 
PDF ou XML de todas as notas emitidas e guarda, ga-
rantindo seu backup.

Sistemas de Gestão para Contabilidade

Pode trabalhar integrada com a Escrita Fiscal, a fim de agi-
lizar o processo dos lançamentos contábeis. Esta integra-
ção pode ser feita de duas formas, manual ou automático.
No modo automático, basta que seja gravado algum 
lançamento na Escrita Fiscal para que fique disponí-
vel a informação na Contabilidade, já no modo manual, 
mesmo que o lançamento já tenha sido gravado na 
Escrita Fiscal, este fica pendente para que seja confe-
rido e decidido quando e quais notas serão integradas. 
Além disso, tem a opção de se trabalhar esta integra-
ção, podendo ser digitado manualmente ou utilizando 
recursos de importações de arquivos pré-formatados.
A tela de lançamento pode ser personalizada, podendo 
ser ocultado campos não obrigatórios para a digitação, 
facilitando ainda mais o trabalho.
Principais características:

• Permite lançamentos centralizados na matriz ou se-
parados nas filiais, com possibilidade de consolidação 
de relatórios pela matriz;
• Plano de Contas parametrizável com diferentes es-
truturas escolhidas de acordo com a necessidade do 
usuário. As contas poderão receber códigos reduzidos 
ou apelidos para o rápido acesso durante a digitação 
dos lançamentos;
• Controle de depreciação ou amortização;
• Lançamentos controlados pelo tipo de abertura do 

E

Sistema de NFe da 
SEFAZ será extinto e 
empresários buscam 
novas opções.
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queda de pelo de cachorro acontece, 
naturalmente, devido à troca de pelos, 
que é um processo natural, com maior 
intensidade nas épocas de verão e in-

verno. Com a troca, ocorre é claro, a queda de 
pelo, que acontece com maior frequência em 
cachorros que possuem uma pelagem dupla, 
que é uma pelagem interna macia e espessa que 
ajuda a protegê-lo de temperaturas extremas.

A troca de pelos acontece em todos os cachor-
ros que possuem pelos e tem uma duração de 
cerca de um mês, podendo variar.

Para entender melhor sobre a troca e queda de 
pelo de cachorro, é importante saber porquê ela 
ocorre e como funciona o organismo do animal 
com relação à pelagem e pelos.
 
Qual é a função dos pelos?

Os pelos têm funções importantes tanto em 
cães como em gatos, portanto é importante não 
exagerar na tosa deles.

A presença dos pelos é importante, pois são 
eles que protegem a pele e são responsáveis 
por manter a temperatura corporal ideal dos 
pets. Tosas radicais podem fazê-los sentir frio!
Por isso, respeite as características de pelagem 
e perceba os momentos de troca de pelos.

Por que o cachorro perde pelo?

Como já citamos, a queda de pelo de cachorro 
é algo natural que geralmente acontece quan-
do ocorrem grandes variações na temperatura, 
como o verão e inverno. Porém, é importante 
saber identificar pois existem algumas outras 
causas não naturais.

A

Pets

Quedas de pelos assimétricas, ou seja, apenas 
em uma parte específica do corpo, geralmente 
são causadas por parasitas. Já as quedas si-
métricas, que acontecem por todo o corpo, ge-
ralmente são ocasionadas por problemas hor-
monais no animal. Geralmente as quedas estão 
relacionadas com micoses, infecções de pele, 
estresse, sarna e alergias.

Caso seu cão esteja com uma queda de pelo 
não natural, procure um veterinário, pois essa 
queda pode ser apenas um sintoma de outro 
problema. É importante procurar a ajuda de um 
especialista, pois somente ele pode avaliar bem 
o caso e apresentar um diagnóstico.

Como diminuir a queda de pelo do cachorro?

Se você identificou que a queda de pelo no seu 
cachorro é natural mesmo, de acordo com a 
troca, então confira abaixo as dicas para tratar 
e diminui-la. A troca da pelagem é irreversível, 
mas você pode tomar alguns cuidados para 
amenizar a situação, pois pelos espalhados no 
chão ou em móveis da casa podem causar in-
cômodo, portanto, caso a queda esteja ocorren-
do de forma exagerada, siga estas dicas:

1. Tosa

O pelo do cachorro vai cair de qualquer jeito, en-
tão é interessante realizar uma tosa e eliminar 
um pouco do pelo indesejado em excesso. Fa-
zer isto é melhor do que ver o pelo do seu cãozi-
nho caindo dentro de sua casa. Só não exagere 
na tosa, como já citado anteriormente, o pelo 
tem funções importantes para o cão.

2. Escovação

Escovar seu cãozinho todos os dias também 
ajuda bastante. O pelo cai próximo de você 
quando estiver escovando, e já fica fácil identi-
ficá-lo e descartá-lo. Escove sempre na direção 
do pelo, isso remove os pelos soltos e mortos e 
não vai ser tão desagradável para seu cachor-
ro. Isso vai impedir com que ele caia depois nos 
tapetes, roupas e móveis.

3. Higiene

Cuidar da higiene do cachorro é essencial, por 
isso, recomendamos que dê um banho nele a 
cada 15 dias, no mínimo, para evitar a umidade 
corporal em excesso.

Caso perceba algum sinal preocupante em seu 
cão, ele pode estar com alguma doença. Após 
consultar com o veterinário, ele indicará a me-
lhor solução, que pode ser shampoos para se-
borreia, atopia (alergias), fungo, bactéria, sarna, 
irritação e outros.

4. Sol

Cachorros que vivem em apartamento e/ou não 
passeiam com frequência são mais propensos 
a sofrer com queda de pelos. Então lembre-se 
de deixar um cantinho na sua casa ou aparta-
mento para que ele possa pegar um pouco de 
sol e também levá-lo para passear em horários 
agradáveis com bastante iluminação solar.

5. Alimentação

Uma das causas da troca de pelo demasiada é 
a má alimentação do animal. Assim como em 
nós, humanos, a alimentação interfere muito 
em nossa estética, na pele e nos cabelos.

Por isso, a ração deve conter todos os nutrien-
tes necessários para a dieta do seu cachorro.
Siga as recomendações do veterinário referente 
à ração mais adequada para seu cachorro.

E se o seu cachorro não precisa exatamente de 
uma ração específica, você também pode ofere-
cer suplementos alimentares para cachorro que 
contribuem com a saúde da pele. 

6. Sinais

Se o seu cachorro está se coçando além do nor-
mal, com a pele descamada ou feridas, analise-o 
para ver se não está com pulgas ou carrapatos.

Esta pode ser uma causa para a queda de pe-
los que pode se transformar em um problema 
maior futuramente.

7. Profissional

Nunca se esqueça das consultas periódicas ao 
veterinário do seu cachorro. Qualquer sinal es-
tranho, ele deve saber para poder avaliar e tratar 
qualquer problema.

A queda de pelo do cachorro é algo natural e um 
dono tem que se acostumar com isso. Quedas 
grandes de pelos não são normais, se caso seu 
cão está com uma queda grande de pelo, procu-
re um veterinário.

8. Limpeza

Uma outra recomendação é ter em casa um as-
pirador de pó portátil para aspirar o pelo assim 
que ele for encontrado, facilitando a higieniza-
ção do ambiente.

Com estas 8 dicas, esperamos que você consiga cui-
dar da melhor forma da saúde da pele do seu cachor-
ro, evitando a queda e outros problemas maiores.

http://blog.geracaopet.com.br/queda-de-pelo-de-ca-
chorro/

Para casos de gripe, a nutróloga Liliane indica um 
suco feito com laranja, limão, gengibre e chá verde. 
“Ele fornece vitamina C, antioxidantes e líquidos”, 
destaca.

Abaixo você confere uma receita de suco com estes 
ingredientes:
- 1 xícara (de chá) de chá verde
- 1 lasca de gengibre
- Suco de 1/2 limão
- Suco de 1 laranja

Modo de preparo: junte ao chá verde (gelado) o 
suco de limão, de laranja e o gengibre. Bata no li-
quidificador. Sirva com gelo e adoce se necessário.

http://cidadeverde.com/noticias/185045/10-sucos-com-
-poderes-medicinais-receitas-e-beneficios

ste grande benefício provém do fato de as 
frutas (e vegetais) possuírem muitas vita-
minas e minerais. Um estudo, por exemplo, 

de Glayds Block, Ph.D. da Universidade da Califór-
nia (Estados Unidos), confirmou que as pessoas 
que consomem mais frutas e vegetais reduzem em 
até 50% a probabilidade de terem câncer; enquanto 
o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos 
sugeriu uma ligação entre o consumo de cítricos e 
a grande redução de câncer no estômago entre a 
população americana.

Mas esses são apenas alguns exemplos, pois mui-
tas outras pesquisas já foram e continuam sendo 
feitas no sentido de comprovar os inúmeros be-
nefícios que o consumo regular de frutas oferece 
à saúde.

De forma geral, os profissionais aconselham as 
pessoas a comerem cinco ou mais tipos de frutas, 
diariamente, e a mesma quantidade de vegetais, 
para fortalecer o sistema imunológico e evitar, as-
sim, as doenças degenerativas.

E, claro, além de consumir a fruta diretamente, 
transformá-la em suco é uma ótima alternativa 
para seguir essa recomendação.

Porém, vale ressaltar, as frutas (e os vegetais) não 
são remédios! São apenas alimentos nutritivos que 
oferecem ao organismo vitaminas e sais minerais 
para mantê-lo saudável.

Liliane Oppermann, médica nutróloga, destaca que 
muitas doenças precisam de outras intervenções, 
de forma que sucos de frutas podem ajudar, mas 
não podem ser responsabilizados unicamente por 
combater/curar.

A médica nutróloga lembra, porém, que os benefí-
cios dos sucos naturais são inúmeros: desde sim-
ples hidratação e fornecimento de energia a pro-
priedades estimulantes, antioxidantes, diuréticas, 
laxativas, entre outras.

Suco de laranja, limão, gengibre e chá verde para 
gripe.

E

O Poder Medicinal
dos Sucos de Fruta

Saúde

Refrescantes e deliciosos. Assim são os sucos naturais feitos com frutas! Mas os 
bons motivos para consumi-los vão muito além da questão do sabor: você sabia que 

eles podem ajudar a aliviar os sintomas e até a combater determinadas doenças?!
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uero contar a verdadeira vida de um cozi-
nheiro que quer ir longe no seu trabalho.

Se você está querendo trabalhar na cozinha, 
não pense em trabalhar pouco, o cozinheiro 
sabe a hora que começa o trabalho, mas nunca 
não sabe quando vai terminar.

Olhar os dias em vermelho no calendário e es-
quecê-los, quando os outros vão curtir o feriado 
você trabalha!

Esquece as férias, pode ir à praia no inverno só 
para ver o mar.

Não pense em receber um salário alto como os 
Chefes dos restaurantes estrelados ou aqueles 
que você vê na televisão, ou de ter uma vida 
social como das outras pessoas, é normal para 
um cozinheiro encontrar a namorada a noite, 
quando aquele barzinho de esquina também 
está fechando.

É um trabalho difícil, cheio de estresse e de 
surpresa e de clientes com gosto diferente e 
sempre, no meio do `rush´ da noite, vai rece-

Q ber aquele pedido louco que bagunçará tudo; e 
se no meio de 30 pratos feitos na mesma hora 
esquecer a raspa de limão sobre o salmão, vai 
receber comentários ruins no tripadvisor do 
“clientecriticosuperchefpoderosochefinho’ e a 
ira do dono do restaurante também!

Quer saber por que eu sou cozinheiro? 

Porque cozinha-se sempre pensando em al-
guém ou seria só preparar para comer.

Pode ser sozinho ou acompanhado, mas sem-
pre terá alguém na sua cabeça e o mundo fica 
melhor quando se ama.

Por isso eu cozinho, sozinho ou namorando, a 
arte de cozinhar me faz ficar perto de quem amo.

Se você quiser desistir do seu sonho, lembre-
se que tem mais de mil camisetas da Zara para 
dobrar, mas se quiser seguir seu sonho, bem-
vindo no inferno.

Marco Vecchio, Chef e Consultor Gastronômico, 
atualmente consultor do Mercato Burguer, Vinhedo.

A vida de um cozinheiro
Assista a Masterchef, Hell´s Kitchen e lembre-se de todos 

os programas de culinária que você conhece e esquece!
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Associação Comercial e Industrial 
de Vinhedo (ACIVI) realizou no sá-
bado, 13 de maio de 2017, na Praça 

de Sant’Ana um grande evento em come-
moração ao Dia da Mães, para movimen-
tar o comércio da região da central. Entre 

A
Ação Dia da Mães

Comércio

as atrações, food trucks, espaço kids, 
aula de auto maquiagem, demonstração 
de produtos de beleza, música ao vivo, 
exposição de autos antigos e apresenta-
ções culturais Espaço Giocare e Núcleo de 
Dança Natalia Vichi entre outros. O evento 

contou com o apoio cultural da Prefeitura 
Municipal e de alguns parceiros. A inten-
ção da nova diretoria da ACIVI, empossa-
da neste ano, é de construir um comércio 
mais forte e unido. 

Recursos Humanos

MaisForte!
MaisUnido

VINHEDO

COMÉRCIO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VINHEDO

Associação Comercial e Industrial de Vinhedo
19 3876-6300  •  comercial@acivi.com.br 

acivi.com.br 

Rua João Corazzari, 270  •  Centro - Vinhedo-SP 

A ACIVI OFERECE 

SUPORTE AOS SEUS ASSOCIADOS ATRAVÉS DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTEÇÃO, CONSULTAS 

DE CRÉDITOS, ORIENTAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS. 

CONFIRA AQUI ALGUNS BENEFÍCIOS.

CONSULTA AO SCPC
Informações e redução de Inadimplência
Consultoria para concessão de crédito, restritivas e compor-
tamentais em um único produto, que permite agilidade e 
segurança para avaliação de negócios e tomadas de 
decisão, junto a consumidores e empresas.  Inclui segu-
rança no recebimento de cheques, crediários sendo o mais 
completo e seguro serviço de informações do Brasil.

REVISTA IMPRESSA
Publicação única em Vinhedo, focada no comércio da 
região, ideal para divulgação de serviços e produtos de 
empresa diversificadas. Publicação trimestral com 
distribuição gratuita nos pontos comerciais, condomínios e 
residências. 

MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
Abertura, impressão de documentos, declaração anual, 
orientação e manutenção.  

CONSULTORIA GRATUITA COM ADVOGADOS 
Orientação aos associados sobre diversas questões nas 
áreas Tributária, Comercial, Civil, Trabalhista, Previ-
denciária e do Direito do Consumidor. Uma vez por semana 
um advogado fica de plantão na sede da Acivi e nos demais 
dias a equipe jurídica atende via telefone ou e-mail. 

CURSOS E TREINAMENTOS 
A Acivi realiza diversos cursos, palestras e treinamentos 
(muitas vezes gratuitamente ou mesmo com taxas reduzi-
das) direcionadas a seus filiados para atender as necessi-
dades de cada segmento do mercado.  

EVENTOS E CAMPANHAS 
Visando promover o desenvolvimento do comércio de 
Vinhedo, a Acivi realiza campanhas de incentivo comercial, 
para conscientizar e estimular o público consumidor, valori-
zando o comercio local.  

ESTRUTURA FÍSICA 
Aluguel de sala para cursos e reuniões, sala climatizada e 
com projetor e caixa de som com microfone.  

CONVÊNIO MÉDICO
Os associados contam com tabelas empresariais diferen-
ciadas para seus funcionários e familiares.

BANCO DE CURRÍCULOS 
Ferramenta prática, rápida que gera qualidade na 
contratação de profissionais em diversas áreas. Empresas e 
candidatos adicionam informações para pesquisa, 
estabelecendo uma relação direta na disponibilização e 
contratação.

MEDICINA DO TRABALHO 
Parceiro: Edmed , Dr. José Carlos Costa , Astra
Prestação  serviços no segmento de medicina do trabalho. 
Disponibiliza aos associados: exames admissional, dimen-
sional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função, 
PPRA, PCMPO e CIPA.

CERTIFICADO DE ORIGEM 
O Certificado de Origem (C.O.) atesta a origem da merca-
doria do país exportador, bem como especifica as normas 
de origem negociadas nos acordos comerciais entre o Brasil 
e outros países. O seu principal benefício é a redução ou a 
isenção do imposto de importação para seus clientes no 
exterior. Sistema eco on-line de emissão de Certificados de 
Origem Digitais da Confederação das Associações Comerci-
ais e Empresariais do Brasil que proporciona aos usuários a 
obtenção desses documentos de maneira rápida, prática e 
segura. Toda e qualquer empresa brasileira exportadora ou 
prestadora de serviços associada à uma Associação Comer-
cial pode fazer a emissão.

ACIVI
NOVA

2 0 1 7

SEJA UM ASSOCIADO.
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15 de Junho
Corpus Christi - quinta-feira

m 2017, o fe-
riado de Cor-
pus Christi 
vai cair em 

uma quinta-feira, 
ou seja, emenda 
de feriado. Que tal 
aproveitar os dias a mais de folga para fazer 
uma viagem incrível e curtir o friozinho do mês 
de junho? Uma ótima dica é conhecer a Rota do 
Vinho na Serra Gaúcha. No sul do país, a 120 
km de Porto Alegre, está localizado o Vale dos 
Vinhedos. A região, que recebeu os primeiros 
imigrantes italianos no fim do século XIX, é a 
principal produtora de vinhos e espumantes do 
Brasil! São inúmeras vinícolas separadas por 
três cidades, sendo elas de Bento Gonçalves, 
Garibaldi e Monte Belo do Sul, formando então 
a Rota do Vinho. A dica é alugar um carro e per-
correr a pequena distância entre as cidades e 
vinícolas sem pressa, para desfrutar o melhor 
da incrível serra gaúcha.

7 de Setembro 
Dia da Independência - quinta-feira

O Dia da In-
dependên-
cia é co-
memorado 
em 7 de Se-
tembro, que 
em 2017 
vai cair em 
uma quin-

ta-feira! Para curtir o feriado emendado, que tal 
conhecer a Cidade das Flores? Afinal, setembro 
é o mês que marca o início da Primavera. Co-
nhecida como Cidade das Flores, por estar entre 
as maiores produtoras do Brasil, Holambra é um 
destino super charmoso, distante apenas 130 
km de São Paulo. A cidade abriga lugares bem 
característicos das regiões da Europa, além de 
passeios divertidos que agradam a toda família. 

12 de Outubro
Dia das Crianças - quinta-feira

O Dia das Crianças de 2017 vai cair em uma 
quinta-feira, ou seja, é possível curtir com a 
criançada sem preocupações e até mesmo pla-
nejar uma viagem mais longa. Pensando nisso, 
que tal visitar um Parque Aquático bem incrível? 
Considerado um dos melhores parques aquáti-
cos do Brasil, Thermas dos Laranjais é um com-
plexo turístico que atrai centenas de visitantes 
todos os anos. O local é uma verdadeira praia 
em meio ao cerrado que conta com atividades 
para todos os gostos e idades. Localizado na 
cidade de Olímpia, além da imensa infraestru-
tura, conta com opção de hospedagem. Dentre 
as atrações estão pista de surf, diversos tobo-

águas, mini bolha, 
piscina sonolenta 
e lazy river - esses 
dois últimos são 
ideais para rela-
xar!

2 de Novembro
Dia de Finados - quinta-feira

O Dia de Finados de 2017 também vai cair em 
uma quinta-feira e para quem quer viajar e 
curtir a chegada do 
calor, que tal visitar 
uma praia? Um dos 
destinos mais pa-
radisíacos e boni-
tos do Brasil, Arraial 
do Cabo atrai fãs de 
águas cristalinas 
e lugares bem preservados. Para quem busca 
uma viagem inesquecível, pode ter certeza que 
lá é o lugar certo. Cercado por areias brancas 
e águas azuis, o lugar torna-se um verdadeiro 
oásis e destino perfeito para o verão. Além das 
lindas praias, grutas e passeios de barco com-
pletam o passeio.

http://www.guiadasemana.com.br/viagens-nacionais/noticia/

melhores-viagens-para-aproveitar-os-feriados-de-2017

15 de Novembro
Proclamação da Repúlia – quarta-feira

O único feriado do ano que cai em uma quarta-
-feira é o da Proclamação da República, no dia 
15 de novembro. Para quem não pode viajar e 
quer fazer um pas-
seio diferente, que 
tal um bate e volta? 
A cidade de Guara-
rema fica localizada 
a 1 hora da capital - 
no sentido São José 
dos Campos e é uma incrível opção de passeio 
curtinho! Essa cidade charmosa reserva ao via-
jante uma boa gastronomia e ótimos passeios, 
como a visita ao Parque Municipal Recanto do 
Américo. Com bastante contato com a natu-
reza, o local é cortado pelo Rio Paraíba, onde 
possui uma ponte com deck para as pessoas 
admirarem a paisagem. Além disso, é possível 
realizar trilhas, visitar lojinhas e restaurantes 
dentro do local.

25 de Dezembro
Natal - segunda-feira

O Natal de 2017 vai 
cair em uma segun-
da-feira, ou seja, 
quem não tira férias 
ou não tem uma fol-
guinha no trabalho 

fica sem muitas opções para curtir a data. Mas 
para quem quer aproveitar sem ir muito longe, a 
dica é visitar cidades no Interior de SP que pos-
suem atrações incríveis para se refrescar no ve-
rão e curtir em família. A cidade de Socorro fica 
a apenas 130 km de São Paulo e reserva inúme-
ros passeios incríveis para quem busca aventu-
ra. O destino é ideal para uma viagem de final 
de semana com a família, amigos e em casal. 
O destino oferece incríveis cachoeiras e trilhas, 
uma prova disso é o Parque do Monjolinho, que 
reúne as principais cachoeiras da região. Por lá 
são realizadas atividades como rafting, ecobo-
at, canoagem e water trekking. 

E

Acabou a 
maratona de
feriados?
Confira 6 ideias
de viagens para 
curtir os próximos.

Viagens
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