
Você conhece as vantagens de
ser um associado da ACIV?

Fazer parte da Associação Comercial e 
Empresarial de Vilhena é poder usufruir de 
benefícios e estar incluso em um grupo de 
empresários unidos pelo associativismo, que 
buscam o desenvolvimento empresarial de 
Vilhena e o estimulo do comércio local. Além 
disso, os associados têm a sua disposição 
serviços, treinamentos, grupos e palestras.
Além de ter acesso ao banco de dados do 
SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), 
da Boa Vista, que possibilita ter mais segurança 
em suas vendas, o associado da ACIV também 
conta com convênios médicos e usufruem dos 
descontos que nossos parceiros oferecem. A 
Associação Comercial também ter parceria com 
a Unimed, que deixa à disposição dos sócios da 
ACIV mensalidades abaixo dos contratos 
particulares.
A ACIV é conhecida também por realizar 
promoções, que têm como principal objetivo 
fomentar o comércio local, e sempre oferece 
expressivos prêmios aos clientes que compram 
nas empresas participantes.
Podemos citar também os dois auditórios e o 
salão de festas, que para os associados são 
alugados por um preço especial.
Ainda disponibilizamos o SIM ALIMENTAÇÃO, 
um cartão que 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. 
A Associação Comercial oferece a certificação 
digital, que identifica pessoas, sistemas, 
empresas e informações digitais, e de forma 
segura. O Certificado Digital 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.

Semana do Brasil vem para 
fomentar o comércio local

Com o objetivo de valorizar o comércio local foi 
criada a “Semana do Brasil”, e sua primeira 
edição vai acontecer de 6 a 15 de setembro de 
2019. O movimento une o poder público e a 
iniciativa privada para movimentar nossa 
economia, gerar oportunidades únicas para quem 
produz e para quem consome e, principalmente, 
para valorizar o orgulho de sermos brasileiros.
Empresas de todos os tamanhos e segmentos 
podem participar, pois se trata de oportunidades 
que serão apresentadas de várias formas 
diferentes. A ideia é fazer com que ela seja 
realizada todos os anos, como forma de fomentar 
a economia.
Os interessados em aderir ao movimento em 
Vilhena devem procurar a Associação Comercial 
e Empresarial de Vilhena – ACIV, que fica na 
avenida Capitão Castro, 3434, Centro, ou pelos 
telefones: (69) 3321-2590 e 98439-0060.



Após sucesso, Maestria em 
Vendas terá segunda edição

A Associação Comercial e Empresarial de 
Vilhena – ACIV informa que são os últimos 
dias para fazer as inscrições no curso 
Maestria em Vendas, que será ministrado pelo 
máster coach Cléber Assis entre os dias 09 e 
13 de setembro. Os associados da ACIV têm 
descontos.
O treinamento veio para instruir líderes e 
colaboradores a desenvolver e aplicar, 
técnicas avançadas de comunicação e de 
negociação, estilo próprio e eficaz no 
gerenciamento de seu processo de negócios 
obtendo, desta forma, melhoria contínua dos 
níveis qualitativo/quantitativo de serviço e de 
atendimento dos clientes.
Com técnicas e ferramentas modernas do 
mercado, como a Neurociência, PNL, 
Psicologia, Coaching, Psicologia Positiva e 
utilizando estratégias híbridas de marketing 
(internet, telefone e presencial), o curso 
prepara a equipe de vendas para alavancar os 
resultados da empresa.
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 a um verdadeiro desempenho 
de sucesso.
Os interessados podem procurar a 
Associação Comercial, na avenida Capitão 
Castro, 3434, Centro. Podem também entrar 
em contato pelos telefones: (69) 3321-2590 e 
98439-0060 e garantir as vagas, que são 
limitadas.

Evite fraudes em seu cartão

Em Vilhena, tem se tornado frequente as fraudes 
em cartões de créditos. O número de crimes 
virtuais tem aumentado na cidade, e diante disso 
a Associação Comercial e Empresarial de 
Vilhena – ACIV emite o alerta sobre como se 
proteger desses golpes. A clonagem acontece 
por diversas formas: seja em comprar virtuais, 
ou por vírus no computador e celular. Ao 
perceber ter sido vítima, é importante procurar 
seu banco e também a Delegacia de Polícia Civil 
para registrar o caso. Você pode também pedir o 
cancelamento da cobrança do cartão, para não 
ficar em total prejuízo. Como eu me protejo de 
crimes virtuais com cartão? Vamos deixar 
algumas dicas aqui:
• Não abra e-mails de quem você não conhece, 
principalmente se tem algum link ou pede para 
abrir um arquivo;
• Se alguma página na internet oferecer 
desconto muito grande em produtos, desconfie. 
Essa é uma das maneiras que os criminosos 
roubam os seus dados do cartão de crédito;
• Não abra mensagens com faturas em atraso. 
Elas podem conter arquivos suspeitos para 
capturar seus dados;
• Cuidado com as lojas virtuais fantasmas, que 
usam a internet justamente para fraudar 
consumidores. Elas são construídas com visual 
idêntico ao da original. Você pode desconfiar que 
não é verdadeira se tiver produtos com preços 
muito baixos;
• Mantenha o antivírus atualizado no computador 
e no smartphone;
• Nunca repasse os dados do cartão de crédito 
(número, código CVV e validade) por e-mail, 
chat ou mensagem de texto;
• Não preencha cadastros com os dados de seu 
cartão;
• Sempre verifique se um site possui o selo de 
segurança, que certifica que é seguro para a 
troca de informações entre o usuário e o 
servidor.



Sest Senat inaugura nova
unidade em Vilhena

Representada pelo diretor Rafael de Oliveira e 
pela executiva Aléxia Maciel, a Associação 
Comercial e Empresarial de Vilhena – ACIV 
esteve presente da inauguração da nova 
unidade do Sest Senat na cidade, nesta quinta-
feira, 22. Ficamos gratos e felizes por receber 
em nosso município algo tão grandioso, quem 
vem colaborar com a formação e a qualificação 
de profissionais para o mercado de trabalho, e 
também para a qualidade de vida e 
desenvolvimento profissional. Esperamos que 
sejamos parceiros em muitas outras conquistas. 

Cadastro Positivo: você sabe
qual a finalidade do sistema?

O Cadastro Positivo não é novo no mercado, 
mas poucos conhecem os benefícios dele para 
o consumidor, já que tem tudo para ser um 
grande aliado do seu CPF.
Nele estão registrados os pagamentos que você 
fez, então, é analisado o seu histórico de crédito 
e, através dessa análise o consumidor recebe 
uma pontuação, que permite uma análise mais

justa na hora de pedir crédito, pois sua 
capacidade de pagamento também vai ser 
considerada nessa nota dada pelo sistema.
O Cadastro Positivo faz a diferença porque faz o 
cliente ser reconhecido como um bom pagador, 
uma vez que o histórico de pagamento fica 
disponível para a avaliação das empresas que 
vão disponibilizar o crédito. Além disso, se tiver 
uma dívida poderá mostrar ao lojista que foi um 
imprevisto pequeno diante dos outros 
pagamentos que você mantém em dia. O sistema 
veio para ajudar o consumidor a conseguir 
créditos de acordo com o seu perfil.
As informações guardadas são referentes ao 
modo como você paga as suas contas, mas as 
empresas que consultam não podem ver, por 
exemplo, o valor do seu salário, nem o limite do 
seu cartão de crédito, ou seu saldo bancário. Os 
dados que constam são de empréstimos, 
financiamentos, e contas de serviços continuados 
(como energia, água, telefone etc). Empresas 
podem consultar seu score para fazer uma 
análise de crédito melhor e poder oferecer 
condições de venda a prazo mais adequadas 
para o seu perfil.
Você também pode fazer uma consulta para se 
informar sobre a situação do seu score e suas 
informações do Cadastro Positivo. Essa função 
pode ser feita online, no site da Boa Vista 
Serviços.

Cartão de descontos 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.
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