
Presidente da ACIV comenta o
Sucesso da Rondônia Rural Sul

Ao findar a primeira Rondônia Rural Sul, o 
presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Vilhena – ACIV, Olino Zoche, 
comemorou os resultados alcançados com a 
feira. 
De acordo com Zoche, foi espetacular o retorno 
que o evento deu ao público em geral, e é fruto 
de um crescimento que vem desde a primeira 
realização do Portal do Agronegócio. “A Rondônia 
Rural Sul superou as expectativas. A gente 
sempre planeja, espera que alcance os 
resultados, e nós fomos agraciados este ano”, 
disse.
As negociações dentro da feira ultrapassaram os 
100 milhões de reais, o que foi além das 
expectativas de seus organizadores. “Nós 
estamos muito felizes por ter tido o resultado que 
tivemos. Deu bastante trabalho sim, mas uma 
feira não se resulta de pouco serviço. A gente 
sabe de antemão que tem muita coisa pra fazer, 
mas quando a vem o resultado é gratificante, 
para toda equipe da Aciv, da Aviagro, que se 
dedicou a poder realizar uma feira desse nível e 
com poucos recursos que dispomos, com pouca 
ajuda, a gente conseguiu fazer um evento 
bacana, uma feira que trouxe inovações, trouxe 
muita empresas de fora, que deu todo apoio 
também e que saíram daqui agradecendo o 
convite da Aciv ter de eles ter participado”, 
completou Zoche.

O presidente ressaltou ter sido um motivo de 
muita satisfação poder participar da 
organização, e que os aprendizados da 
primeira realização serão utilizados na próxima 
edição, corrigindo os erros com sabedoria. 
“Que a gente possa corrigir e melhorar, para 
que os feirantes, os expositores, tenham um 
uma condição melhor de negociar. E deixo aqui 
meu muito obrigado a todos por ter acreditado 
no nosso projeto”, finalizou.

Conheça os estabelecimentos
que aceitam o Sim Alimentação

O cartão SIM Alimentação faz parte de um 
sistema informatizado de cartões e é oferecido 
por uma parceria entre a Facer (Federação Das 
Associações Comerciais e Empresariais de 
Rondônia) e a Convcard. O objetivo do SIM 
Alimentação é gerar benefícios para a empresa 
e seus colaboradores, facilitando o 
relacionamento comercial e substituindo, de 
forma eficiente, o vale alimentação. O limite de 
compra com o cartão é determinado e ele é 
integrado à folha de pagamento. Hoje, em 
Vilhena, as empresas que já estão conveniadas 
são:
• Friron;
• Mercado Dourado;
• Mercado e Açougue Popular;
• Mercado e Açougue Rondônia;
• Supermercados Pato Branco;
• Mercado Opção;
• Supermais Supermercados;
• Supermercado Sanches;
• Chiquinho Sorvete.



Após sucesso, curso Maestria
Em Vendas terá segunda edição

Diante do sucesso do curso “Maestria em 
Vendas”, que foi ministrado pelo Máster Coach 
Cléber Assis entre os dias 29 de julho e 02 de 
agosto, no auditório da Associação Comercial e 
Empresarial de Vilhena, uma nova turma será 
aberta para que o treinamento será ministrado 
entre os dias 09 e 13 de setembro.
O Maestria em Vendas tem o objetivo de 
preparar profissionais de vendas com as 
técnicas e ferramentas mais modernas do 
mercado, como a Neurociência, PNL, 
Psicologia, Coaching, Psicologia Positiva e 
utilizando estratégias híbridas de marketing 
(internet, telefone e presencial), para alavancar 
os resultados.
O treinamento vem para desenvolver a equipe, 
de modo que ela seja instruída a aplicar 
técnicas avançadas de comunicação e de 
negociação, desenvolva estilo próprio e eficaz 
no gerenciamento de seu processo de negócios, 
para obter melhoria contínua dos níveis 
qualitativo/quantitativo de serviço e de 
atendimento aos clientes.
De forma prática e dinâmica, os participantes 
desenvolvem o senso de comprometimento e 
atitude necessários à obtenção de resultados 
diferenciados, rápidos e sustentáveis, através 
da aplicação de metodologias e técnicas 
comportamentais que potencializam as 
habilidades e competências profissionais 
imprescindíveis à verdadeira performance de 
sucesso.
SOBRE O FACILITADOR
Cléber M. de Assis, que é graduado em 
Contabilidade, possui pós-graduação em 
Gestão de Pessoas, Master in Business 
Administration Liderança, Inovação e Gestão 3.0 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Além disso, é Master Coach 
Federação Brasileira de Coaching, Executive 
Coach, Business Coach, Pratictioner em PNL, 
analista de perfil comportamental CIS 
ASSESSMENT e METODO QUANTUM, e 
ministra os cursos O Poder da Ação e O Poder 
da Autorresponsabilidade.
INSCRIÇÕES
Os interessados em participar do curso podem 
entrar em contato com a Associação Comercial 
pelo telefone (69) 3321-2590, e também pelos 
WhatsApps (69) 9.8439-0060 e 99919-5700. 
Os associados da entidade terão desconto.

Dados do SCPC em Vilhena

Dados do SCPC (Sistema Central de Proteção do 
Crédito) mostram que, em comparação ao 
mesmo período do mês passado, houve um 
aumento de 11,65% de inclusões. Já as 
exclusões aumentaram 16,06%. Atualmente há 
9.808 CPFs com restrições em Vilhena. Já quanto 
aos CNPJs, o número é menor: 474. Cheques 
são 135. Porém, a dívida total já passou dos 145 
milhões de reais no comércio local. As restrições 
são dos últimos cinco anos.

Cartão Convênio da ACIV

Os associados à ACIV têm acesso a um Cartão 
de Descontos, que possibilita que a empresa e 
seus colaboradores desfrutem de preços 
especiais, com descontos de até 20%, em 
pediatras, ginecologistas, psicólogos, dentistas, 
laboratórios, faculdades e escolas de idiomas. 
Para conseguir, é fácil: basta procurar a 
Associação Comercial e solicitar o seu. É a 
ACIV pensando no melhor para seus parceiros.



Em reunião na ACIV, prefeito de
Vilhena apresenta trabalhos 
feitos em prol do município

O presidente de Associação Comercial e 
Empresarial de Vilhena – ACIV, Olino Zoche, na 
companhia de diretores da entidade, recebeu na 
tarde de terça-feira, 25 de julho, a visita do 
prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, na sede 
da ACIV.
Na reunião foram mostradas as diretrizes de 
como a Prefeitura Municipal tem trabalhado pela 
cidade, bem como os projetos para o futuro e os 
recursos que têm sido enviados. 
“Ele mostrou para nós as avenidas, ruas, e os 
valores relativos sobre as melhorias. Além disso, 
apresentou o projeto de melhoramento do 
Hospital Regional, que vai ajudar muita gente. O 
que nos deixou feliz foi que eles 
descentralizaram muitas coisas, como colocar 
postos de saúde no Cristo Rei e na avenida 
Paraná, desafogando o hospital, e isso 
possibilita que os pacientes sejam atendidos 
sem enfrentar fila. Isso a população sente na 
hora”, disse Zoche.
Na conversa com o prefeito seus assessores e 
secretários apresentaram também o projeto 
“Vilhena Para o Futuro”, do arquiteto Jaime 
Lerner. O presidente da ACIV afirma que para 
Vilhena e seus moradores é um projeto 
grandioso, pois visualiza a cidade para daqui 30 
anos. “A equipe trabalha no mundo todo e é 
respeitada. Logo, ao chegar a Brasília o projeto 
é abraçado pelos parlamentares, porque 
vislumbra uma qualidade de vida melhor para os 
habitantes. Vilhena vai ganhar muito com isso”, 
pontuou.
Zoche ressalta que são dessas melhorias que o 
município precisa, pois os jovens estão 
crescendo e têm nascido mais crianças, que vão 

precisar de espaço, oportunidades de 
empregos, e locais de estudos. “Vilhena já é 
conhecida por ser pólo educacional, então o 
prefeito está pensando em longo prazo, e quer 
fazer uma cidade modelo para o Estado de 
Rondônia”, afirmou.

Certificado Digital é com a ACIV
O Certificado Digital identifica pessoas, 
sistemas, empresas e informações digitais, e de 
forma segura. Ele ajuda assinar documentos e 
ainda se identificar perante instituições que 
exigem uma comprovação exata de identidade. 
Sua adesão vem crescendo a cada dia, tendo 
em vista que o uso dele possibilita agilidade e 
segurança. Os mais usados atualmente são e-
CPF, e-CNPJ, NF-e, Conectividade Social e CT-
e. Com ele você pode substituir a assinatura 
manuscrita em documentos, até mesmo o 
reconhecimento de firma, por uma eletrônica, e 
tudo de forma segura, com validade jurídica. 
Tudo de forma simplificada e legitimada.
A Associação Comercial e Empresarial de 
Vilhena – ACIV oferece a certificação digital e, 
para deixar nossos associados por dentro das 
vantagens de adquirir o serviço, preparamos 
uma lista onde mostra como ele pode ser 
utilizado, e os benefícios de adquirir o Certifica 
Digital: 
  Para que utilizar?
• Declaração de Imposto de Renda, Notas 
Fiscais, SPED Fiscal e Contábil, simplificando a 
declaração das suas obrigações acessórias 
junto ao Fisco; 
• Acessar áreas restritas dos serviços da 
Receita Federal (e-CAC); 
• Assinar digitalmente documentos, como uma 
apólice de seguro, contratos de câmbio e de 
qualquer natureza, dispensando a impressão e 
reconhecimento de firmas em cartório; 
• Assinar e-mails; 
• Emitir procurações eletrônicas para 
participação em assembleias de acionistas; 
• Assinar e enviar documentos de faturamento 
envolvidos no atendimento médico-hospitalar 
(TISS);
• Assinar e proteger o prontuário médico 
eletrônico do paciente;
• Realizar operações de comércio exterior 
(Siscomex); 
• Acesso ao Sistema PROUNI-SISPROUNI 
pelas Instituições de Ensino Superior;
• Acessar a Caixa Econômica Federal para 
envio do FGTS (Conectividade Social ICP).
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