
O Jornal da ACIV tem o objetivo de divulgar as ações desenvolvidas pela Associação Comercial e Empresarial de Vilhena. Nesta primeira 
edição, vamos abordar as atividades do ano de 2018, durante a gestão do presidente Elói Maria. No triênio 2019/2021 o empresário 
Olino Zoche estará no comando da entidade. Vale ressaltar que a ACIV, hoje com 37 anos, foi criada em outubro de 1981, por um grupo 
de empresários. O objetivo era representar a classe politicamente, economicamente e socialmente, e trabalhar em prol da economia de 
Vilhena, como agente do fomento local.
Hoje, com mais de 600 associados, é uma instituição moderna e forte, referência de organização e competência perante a sociedade. 
Totalmente Informatizada e interligada com o Banco de Dados da Associação Comercial de São Paulo, a ACIV oferece o SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito), o SERASA e RENAVAM, disponível diariamente 24hs. Sua sede conta com 2 auditórios. A ACIV também 
possui uma sede social, com salão de festas e áreas esportivas para recreação de seus associados e funcionários, como a realização de 
torneios e campeonatos de futebol.
A ACIV se preocupa em capacitar o empresariado e seus colaboradores. Por isso, promove diversos cursos de aperfeiçoamento, 
auxiliando os profissionais a obter melhores resultados em suas empresas, entidades, ou grupos de atuação. Também tem realizado 
diversas ações visando o bem estar de seus associados como a implantação do convênio com a UNIMED e do cartão Sim Alimentação.
É certo que a ACIV realizou muito mais por seus associados e pelo município. Mas, resumidamente, podemos afirmar que nesses 37 anos 
a ACIV investiu no social, se aproximou da comunidade, fortaleceu sua imagem, se consolidou como entidade representativa, tudo isso, 
sem deixar de lado um de seus principais objetivos: fomentar a economia local, trazendo desenvolvimento para o município de Vilhena e 
sua população. 

  Apresentação

   3º Portal do Agronegócio
Entre os dias 4 e 8 de julho de 2018, a Associação Comercial e 
Empresarial de Vilhena – ACIV promoveu o 3º Portal do 
Agronegócio, em parceria com a Aviagro (Associação Vilhenense 
dos Agropecuaristas), Expovil, Governo de Rondônia, Semagri 
(Secretaria de Estado da Agricultura) e Sebrae. O evento, que 
visou a movimentação comercial do ramo agroindustrial, teve 
também o objetivo de possibilitar maior visibilidade ao 
agronegócio regional e estadual.
Durante os 5 dias proporcionou novidades aos visitantes, como a 
apresentação de maquinários, lojas de produtos agropecuários, 
faculdades, fábricas e empresas varejistas. Houve também o 
concurso de gado leiteiro, organizado pela Emater, e uma feira de 
artesanato, promovida pela Casa do Artesão. 
Funcionando entre as 10 e 18 horas, o Portal contou com o apoio 
de instituições como a Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), além dos Bancos da Amazônia, Brasil, SICOOB, BASA e 
SESCOB, fundamentais para ajudar nas negociações, uma vez que 
criaram uma linha de crédito diferenciada, possibilitando que os 
investimentos fossem atrativos aos participantes. 

Liquida Vilhena
Em setembro de 2018 aconteceu o primeiro Liquida Vilhena, com 
o objetivo de fomentar e estimular as vendas para aquecer o 
comércio central. Durante os dias 01 e 06, as empresas 
participantes concederam até 70% de desconto, com promoções 
apresentadas ao consumidor, resultando no aumento significativo 
das vendas. Os clientes também concorreram a 6 prêmios de mil 
reais cada. Mais de 60 empresas participaram da ação.

Taça Aciv 2018
Um dos campeonatos mais tradicionais de Vilhena, a Taça ACIV 
aconteceu entre setembro e outubro de 2018. Na categoria livre, 
o REC levou a vitória para casa, enquanto o time da Associação 
Comercial foi campeão no grupo dos veteranos.
O diretor de esportes da ACIV, Valdir Uecker, contou que esse foi 
o primeiro título conquistado pela equipe do REC, que ganhou de 
1 a 0 contra o time da Tratorcampo. O gol que garantiu a vitória 
foi feito por Douglas, já nos últimos minutos do segundo tempo. 
“Eles estão há um certo tempo jogando juntos, a equipe é 
conhecida na cidade e já foram vice-campeões na Chácara Boa 
Vista. Agora, na ACIV, conseguiram ser campeões pela primeira 
vez”, disse. 
Já os donos da casa, os jogadores da ACIV, ganharam de virada 
contra o time da ATFC no grupo dos veteranos. Os dois gols que 
garantiram a vitória da equipe da Associação Comercial foram 
feitos por Alex e Werley, enquanto Da Lua, do time rival, marcou 
pela sua equipe. De acordo com Valdir, todos os times se 
preparam para jogar pela Taça Aciv, por ser um campeonato que 
alcança grande visibilidade, e o número de equipes que 
participam do campeonato tem aumentando anualmente. Ele 
conta que, em 2014, cerca de 15 grupos se inscreveram, 
enquanto em 2018 o número subiu para 35, entre veteranos e 
inscritos na categoria livre. “É um campeonato que todos se 
preparam para vencer”, acrescentou.
A ACIV sempre esteve envolvida com o esporte vilhenense, seja 
promovendo competições para os associados, ou incentivando o 
esporte municipal. De acordo com o diretor da instituição, “hoje, 
a Taça Aciv é a mais tradicional competição de futebol amador da 
cidade”.



Promoção 3 em 11º Mutirão Pré Processual
Entre as ações desenvolvidas pela ACIV em 2018 podemos citar o 
I Mutirão Pré Processual – Recupere seu Crédito, que aconteceu 
entre os dias 05 e 09 de novembro de 2018, no Fórum Des. Leal 
Fagundes.
A Associação Comercial esteve presente e realizou consultas de 
SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) nas audiências de 
conciliação. O objetivo da ação, que partiu de uma parceria 
entre a ACIV e a CEJUSC (Centro Judiciário de Soluções de 
Conflitos e Cidadania), era tratar com exclusividade de títulos de 
créditos indicados pelas empresas locais e relacionados à 
população da Comarca de Vilhena.
As ações foram desenvolvidas tendo em vista a necessidade de 
implementar técnicas consensuais que facilitem o acesso à 
Justiça, e também visando atender a diversidade das demandas 
locais e incentivar a quitação de débitos no comércio, o que trará 
benefícios para a economia de Vilhena.
A MM.ª Juíza e coordenadora do Centro Judiciário de Soluções 
de Conflitos e Cidadania da Comarca de Vilhena, Dra. Chistian 
Carla de Almeida Freitas, disse ser importante que os 
consumidores limpem seus nomes, porque isso ajuda a fomentar 
o comércio local, já que eles podem voltar a fazer compras.

Diante do crescimento de Vilhena, devemos ressaltar a 
importância que o comércio local tem para a cidade. Ele é 
responsável por gerar empregos e contribuir com o 
desenvolvimento do município, o que resulta em investimentos 
em várias áreas. Com diversas opções, vale a pena priorizarmos 
o que é produzido aqui e acreditar no potencial dos nossos 
empreendedores, pois o consumo em nossa região só traz 
benefícios.
A ACIV lançou a campanha “Valorize Comércio Local”, para 
pontuar as vantagens de fazer suas compras aqui:
Emprego: Através do comércio local, a cidade aumenta a oferta 
de empregos à população, contribuindo para o desenvolvimento 
do município e para o aprimoramento e qualificação de mão de 
obra local. 
Educação: Com a contribuição do seu comércio, gerando mais 
renda, a cidade amplia os números de matrículas e investe nas 
escolas, trabalhando pela educação e cultura. Comércio forte é 
garantia de valorização do talento local.
Saúde: Com os impostos arrecadados pelo município através do 
comércio local, novos projetos de posto de saúde e creches 
podem ser criados. Tudo isso gera qualidade de vida para a 
população.
Habitação: Os empregos e salários gerados pelo comercio local 
se transformam em bem estar e moradia. A população mora 
melhor e em condições dignos de vida, garantindo o 
desenvolvimento e o bem da comunidade.
Transporte: Comprando no comércio local, você estará gerando 
mais recursos para a sua cidade. Assim, o município poderá 
investir e melhorar o transporte local. Comércio forte é garantia 
de mais conforto e segurança para a comunidade.
Alimentação: O comércio contribui para a família estar bem 
alimentada e as crianças bem nutridas. Assim sendo, se garante 
uma comunidade saudável.
Com o comércio local forte, quem ganha é você. Colabore com a 
cidade, com o desenvolvimento dos munícipes. 

Valorize o comércio local

Um dos grandes marcos das ações da Associação Comercial 
durante o ano de 2018 foi a criação da Promoção 3 em 1, dividida 
em etapas: Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal dos Sonhos. 
Dois sorteios foram realizados, e o terceiro está marcado para o 
dia 19 de janeiro de 2019. No total, serão mais de 60 prêmios 
destinados aos clientes do comércio local.
As promoções da ACIV já se tornaram tradição na região, uma vez 
que acontecem todos os anos e premiam dezenas de 
consumidores, além de contribuir com o fomento dos comércios 
de Vilhena, independente do ramo de atividade. Só nas duas 
primeiras etapas, mais de 500 mil cupons estiveram em 
circulação. 

Em outubro de 2018 a Associação Comercial e Empresarial de 
Vilhena - ACIV completou 37 anos de fundação, e desde que foi 
criada trabalha em prol de representar e promover o 
desenvolvimento econômico de Vilhena, estimulando a livre 
iniciativa e atuando como agente de fomento. Já em novembro a 
Sicoob contabilizou 19 anos em nosso município.
Assim como nos anos anteriores, as entidades se uniram para 
celebrar mais um ano de sucesso e realizaram o Aniversário em 
Dobro.
A confraternização, que aconteceu no dia 04 de novembro de 
2018, na Sede Social da ACIV, marcou mais uma parceria entre as 
instituições, que têm lutado por Vilhena e somado com a 
economia local, demonstrando a consolidação da união entre as 
principais forças produtivas vilheneneses.
O tradicional costelão foi o ponto forte do evento, além de um 
bingo que sorteou quatro poupanças no valor de R$ 500,00 cada. 
Houve também a distribuição de dezenas de brindes aos 
presentes, que foram disponibilizados por empresas locais.
O clima familiar era um dos pontos da festa, que ainda teve música 
ao vivo e espaço para as crianças se divertirem. Cerca de 600 
pessoas participaram. A presença de empresários, com suas 
famílias e seus colaboradores, fez deste mais um grande evento 
organizado por ACIV e Sicoob.
ACIV - Hoje a Associação Comercial e Empresarial de Vilhena é 
uma referência de organização e competência perante a sociedade 
rondoniense, e não apenas dela. A ACIV já recebeu esse 
reconhecimento da CACB (Confederação das Associações 
Comerciais do Brasil) que elegeu a entidade como referência da 
Região Norte e da Região Norte e Centro-Oeste. Durante esses 
anos a ACIV tem investido no social e se aproximando da 
comunidade. Com isso, fortaleceu sua imagem e se consolidou 
como entidade representativa, sem deixar de lado um de seus 
principais objetivos: fomentar a economia local, trazendo 
desenvolvimento para o município de Vilhena.

SICOOB - A Sicoob Credisul integra o maior sistema de 
cooperativas de crédito do país, contando com uma estrutura de 
atendimento composta por agências distribuídas no Cone Sul de 
Rondônia (Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara, Colorado do Oeste, 
Pimenteiras e Vilhena), Acre e Mato Grosso. A instituição foi 
criada em Vilhena, inicialmente, como cooperativa de crédito rural 
no dia 7 de novembro de 1999, quando 35 sócios fundadores 
assinaram a Ata de Fundação do Credisul, integralizando R$ 530 
mil ao capital da cooperativa. Atualmente, a instituição dispõe de 
um amplo portfólio de produtos e serviços, acesso a recursos para 
empréstimos em geral e investimentos com juros mais acessíveis e 
livres de taxas operacionais.

Aniversário em Dobro


