Com o objetivo de fomentar o comércio local,
nova diretoria da ACIV assumiu em fevereiro

Aconteceu na noite de sexta-feira, 09 de fevereiro, no CTC
do Sicoob Credisul, a posse na nova diretoria da Associação
Comercial e Empresarial de Vilhena – ACIV. Eleita em
novembro de 2018, a chapa “Unidos Seremos Mais Fortes”,
que tem como presidente o empresário Olino Zoche,
comandará a entidade no triênio 2019/2021.
A solenidade foi aberta com a palavra do agora expresidente da ACIV Elói Maria. O evento contou com a
participação de empresários, representantes da classe
política e das associações comerciais, como o vicepresidente da Facer (Federação das Associações
Comerciais e Empresariais de Rondônia) e presidente da
Associação Comercial e Empresarial de Cerejeiras – ACIC,
Fernando Lima, que parabenizou Elói pelo trabalho realizado
quando esteve à frente da instituição.
Além de Elói e Zoche, na mesa de honra estava também o
prefeito de Vilhena, Eduardo Tsuru, o vice-governador de
Rondônia, José Jordan, o secretário estadual de Agricultura,
Evandro Padovani, o presidente da Câmara de Vereadores
de Vilhena, Ronildo Macedo, o vice-presidente da
Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de Rondônia), Pedro Juca de Oliveira e
também o Vilmar Saúgo, diretor da Sicoob Credisul. Quem
também compôs a mesa foi o empresário José Carlos
Arrigo, que já fez parte da diretoria da ACIV e na ocasião
representava o deputado estadual Luizinho Goebel.
Vilmar ressaltou o interesse em comum da Associação
Comercial e a Sicoob Credisul, uma vez que ambas
trabalham em prol de gerar emprego e renda no município. A
parceria também foi pontuada por Eduardo, prefeito de
Vilhena, que se colocou a disposição para ajudar a fomentar
o comércio local, assim como o vereador Ronildo Macedo
reafirmou a parceria entre Câmara e ACIV.
Em seu discurso de despedida, Elói agradeceu o apoio que
recebeu durante seu mandato, além de relembrar os
diretores e presidentes que já passaram pela entidade nos
37 anos de fundação, e a importância deles para a
consolidação do que a ACIV hoje representa para a cidade.

“É importante lembrar as pessoas que fundaram a
Associação Comercial e Empresarial de Vilhena, que tem
importante papel perante a sociedade e luta pelos
empresários de Vilhena junto aos governos, municipal,
estadual e federal”, disse.
O ex-presidente ainda destacou os benefícios de ser um
associado, como ter acesso ao SCPC (Sistema Central de
Proteção ao Crédito), descontos em convênios médicos e
até mesmo com a Unimed.
Com a palavra, Olino Zoche disse que assumir a direção
da ACIV é uma responsabilidade grande, uma vez que irá
representar toda a classe empresarial da cidade, em
busca de diretos para filiados e não filiados. “Nossa
entidade é respeitada e nível nacional”, pontuou.
Segundo o atual presidente, a experiência na vicepresidência nos últimos três anos irá somar para sua
administração. “Sempre ocorre alguma mudança, quando
alguém novo assume o cargo, mas não quer dizer que irei
mudar a forma que ACIV foi conduzida até agora, porque a
Associação está muito bem. Pequenos erros, iremos
corrigir, e o que deu certo podemos trabalhar para
melhorar”, acrescentou.

Após sucesso da “Promoção 3 em 1”, ACIV
Realiza jantar com empresas participantes

Na noite de quinta-feira, 15, foi realizado um jantar de
encerramento e comemoração pelo sucesso da “Promoção
3 em 1”, realizada pela Associação Comercial e
Empresarial de Vilhena – ACIV. A reunião foi realizada na
sede da ACIV.
Além dos cerca de 60 clientes do comércio vilhenense que
foram premiados ao comprarem no comércio local e
adquirirem seus cupons, as empresas que aderiram à
promoção também foram premiadas.
Durante o evento, aconteceu um sorteio. Cinco prêmios de
1000 reais foram sorteados, e as contemplados são:
Vilhegás, Posto Mirian, Gbim Pneus, Mercado Opção e
Meu Patrão Materiais Para Construção.
A ACIV agradece as 70 empresas que foram parceiras
durante as três etapas da “Promoção 3 em 1”. Mais de 500
mil cupons circularam pelos comércios participantes, e
ação atingiu seu objetivo de ser uma ferramenta para o
fomento do comércio local.

Rondônia Rural Sul: ACIV e Aviagro anunciam
novo formato e atrações confirmadas da festa

Marcada para acontecer entre os dias 03 e 07 de julho, a
Rondônia Rural Sul promete ser a maior festa de
entretenimento do Cone Sul de Rondônia. O evento surgiu
da união entre a Associação Vilhenense dos
Agropecuaristas (Aviagro) e Associação Comercial e
Empresarial de Vilhena (ACIV).
De acordo com Francisco Rota, presidente da Aviagro e
mais conhecido como “Kiko”, a parceria entre as duas
instituições já existia há alguns anos, mas como eram dois
nomes de eventos distintos, Expovil e Portal do
Agronegócio, ficava difícil direcionar a mídia, então,
pensou-se em um nome só para o evento.
“A nossa cidade é grande, nossa região é produtora. Como
associação, para perpetuar uma feira, nós queríamos ter
um agronegócio forte. É uma feira que já nasceu com uma
credibilidade muito grande; uma festa da cidade e não
podíamos deixar de lado”, pontuou o presidente da Aviagro.
O baile da rainha, por exemplo, continuará acontecendo e
foi marcado para o dia 08 de junho. Desta vez, ele fica sob
a responsabilidade da equipe do Old Ranch. Já o rodeio
apresentará algumas surpresas e o Leilão Sem Fronteira
será resgatado, e realizado no último dia de festa, o
domingo, 07 de julho.
A tradicional cavalgada, que dá abertura à festa, passará
por algumas alterações. Este ano, poderão ser cadastradas
algumas comitivas e novas regras foram criadas para tornar
o evento mais bonito.
Já sobre o parque de diversões, Kiko revelou que foi
fechada uma parceria com uma empresa do Mato Grosso,
que tem equipamentos novos para garantir a segurança ea
diversão, visando a boa qualidade dos brinquedos.
Sobre os camarotes, já podem ser reservados esta
semana.
Quanto aos shows, na quarta-feira, o primeiro dia de festa,
a cantora Marília Mendonça foi escolhida para o público do
evento, em uma enquete em que tirou 12 mil votos, para
dar abertura à festa.
Já na quinta-feira o entretenimento fica por conta da banda
Forró Boys. Na sexta, Lauana Prado, uma revelação da
música sertaneja, se apresentará no palco da Rondônia
Rural Sul, e o encerramento dos shows fica para a dupla
Jads e Jadson, que fará sua apresentação no sábado.
Os preços também passaram por uma revisão. A entrada
no Parque de Exposições não será cobrada, o que
possibilita que mais pessoas circulem dentro do evento e
prestigiem as exposições que serão feitas.

Já o passaporte para assistir aos show nacionais que
serão atração na festa custará R$ 70,00.
A expectativa é que venha um público do Norte do Mato
Grosso, e também de toda região do Cone Sul de
Rondônia. “Nosso otimismo é na geração de negócios, ver
a casa cheia, fazer que por aqui transite pelo menos 100
mil pessoas nos cinco dias de feira. É uma meta a ser
alcançada. E também passar a casa dos R$ 30 milhões de
negociação”, reforçou.
Já a ACIV ficará responsável por cuidar do agronegócio. O
presidente da Associação Comercial, Olino Zoche, afirma
que o nome forte da feira representa o que as duas
instituições são no Sul de Rondônia.
Ele ressalta que o compromisso é preparar um local para
que os expositores possam mostrar seus produtos. A eles
foi destinado o pavilhão principal, o que abre uma
oportunidade de negócio para posteriores clientes.
A área foi toda mapeada com o número de lotes, e quem
irá expor já pode mandar seus pedidos para que um local,
que mais lhe convenham, seja definido. A calçada também
será toda conserta, com a finalidade de melhorar a
acessibilidade, assim como a parte elétrica será revisada.
“Congregamos vários municípios e trouxemos a feira para
dentro de Vilhena. Isso vem fortalecer muito a instituição,
que agora tem um nome singular para as duas
associações. Vem contribuir para o comércio local do
agronegócio, das pequenas indústrias, expositores e
artesões”, finalizou Zoche.

Golpes são aplicados em Vilhena e ACIV alerta
Diante do número de golpes aplicados contra a população
vilhenense, a Associação Comercial e Empresarial de
Vilhena – ACIV alerta aos associados e clientes da cidade
que fiquem atentos e registrem uma ocorrência assim que
perceberem terem sido vítimas de um estelionatário. É
importante também comunicar a ACIV, para que os
representantes de empresas e a sociedade em geral
sejam alertados.
Entre os mais comuns então os feitos em site de compras,
quando o cliente paga por determinada mercadoria, mas
recebe outro produto, diferente do que foi comprado. Vem
ocorrendo também o golpe do falso depósito: a compra de
um produto é feita pela internet, e quem o adquiriu envia
um comprovante que mostra que o pagamento via
depósito foi feito. Porém, quando o banco vai conferir o
envelope no dia seguinte, percebe que este está vazio. Se
o produto já foi enviado, quem o vendeu fica com o
prejuízo.
Outro caso recorrente é o das clonagens de cartões de
créditos. Ao comprar em sites não confiáveis, os cartões
acabam sendo clonados e usados em diferentes cidades
do país, como ocorreu esta semana em Vilhena. Diante
disso, ressaltamos a importância de fazer suas compras
no comércio local. Além da segurança garantida, gera
benefícios para a cidade, uma vez que resulta em
investimentos em áreas como a saúde e a educação,
através da geração de impostos e da criação de novos
empregos.
Outro golpe comumente aplicado em todo o país e que já
fez vítimas em nossa cidade é o do boleto, que tem como
principal alvo os empresários. É enviado um boleto em
nome da “Associação Comercial do Brasil”. Além da
cobrança inexistente, os golpistas dizem também haver
multas, taxas, e enviam documentos que simulam essas
cobranças. A recomendação da ACIV é que não paguem
esse boleto, e ao receber entre em contato com a
Associação Comercial e Empresarial de Vilhena.

Em workshop realizado pela Facer, competitividade de
Rondônia é discutida

Ele apresentou aos participantes um panorama do cenário
econômico de Rondônia. “Nós podemos celebrar parcerias
para melhorar a geração de renda, criar mais empregos
com os empreendedores locais e ainda atrair novos
investidores, mas para isso precisamos de parcerias, de
união” resumiu.

Líderes extraordinários: ministrado por
master coach, curso aconteceu na ACIV

Ações integradas entre a iniciativa privada, o poder público
e o terceiro setor foram discutidas no Workshop Rondônia
Competitiva. O evento organizado pela Federação das
Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia
(FACER) mobilizou 125 lideranças de vários municípios do
Estado.
O presidente da FACER, Francisco Hidalgo Farina,
destacou o crescimento do PIB de Rondônia nos últimos
anos. “Precisamos, neste momento, unir nossos esforços
para não entrarmos em recessão como muitos Estados”,
destaca.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte
Gomes, disse que o poder público precisa desburocratizar
“a vida dos empresários”. “Paga-se muito e tem-se pouco
retorno. É preciso desburocratizar e dar infraestrutura para
que os empresários possam trabalhar e ter logística para
transporte das riquezas de Rondônia”, acrescenta .
CENÁRIO ECONÔMICO - O potencial das micro e
pequenas empresas e o cenário econômico favorável que
se projeta para Rondônia foram abordados pelo
superintendente do Sebrae Daniel Pereira e pelo operador
do porto público de Porto Velho Dário Lopes. “Rondônia
têm várias possibilidades para negócios que precisam e
serão potencializadas, pelo Sebrae em parceria com a
FACER e as demais instituições”, destaca Daniel Pereira.
SEGURANÇA PÚBLICA - Com o capitão PM Douglas
Marink de Miranda, gerente de Tecnologia da Sesdec, o
workshop discutiu a utilização do sistema de vídeomonitoramento para a prevenção e combate ao crime.
“Um Estado com mais segurança pública com certeza é
um local mais apropriado para investimentos. A violência é
capaz de fazer empresários locais fecharem as portas e
ainda pode ser uma barreira para novos investidores”,
enfatizou Farina.
COMPENSA RONDÔNIA - No Workshop Rondônia
Competitiva, o secretário adjunto da Sefin Franco Ono, o
procurador do Estado Valdecir da Silva Maciel, juntamente
com a técnica da PGE Silvana Pereira do Nascimento
discutiram de precatórios pelo Governo do Estado, através
do Programa Compensa Rondônia, que foi criado através
de decreto estadual para que Rondônia cumpra a
determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
quanto à liquidação das dívidas com precatórios até
dezembro de 2024. Também, através do Programa
Compensa Rondônia, os empresários poderão regularizar
a situação fiscal junto ao Estado e Rondônia poderá reduzir
a quantidade de dívida que tem em relação aos
precatórios.
MAIS INVESTIMENTOS - A última apresentação do
workshop teve a participação do Conselheiro do Tribunal
de Contas Benedito Antônio Alves.

O curso “Líderes Extraordinários” foi o sucesso, e temos
certeza que nossos associados conseguiram extrair bons
ensinamentos das aulas que foram ministradas pelo
Master Coach Cleber Assis nos dias 15 e 16 e março. Com
dinâmicas, foi possível trabalhar o emocional dos alunos,
que viram ser possível superar as dificuldades da vida
empresarial e garantir o bom desempenho da equipe,
alinhado ao dos líderes empresarias.
Nosso agradecimento a todos que participaram, e
esperamos que o ensinamentos passados fortaleçam os
fundamentos da liderança, para que os gestores tenham
maior poder de influência, comunicação, de modo que o
bom desenvolvimento dos colaboradores e da equipe seja
o resultado dos aprendizados adquiridos nesses dois dias.

SIM ALIMENTAÇÃO
Ele 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. Para aderir ao sistema, basta entrar em
contato com a ACIV pelo telefone (69) 3321-2590, que um
de nossos representantes vai até sua empresa explicar
como funciona esse serviço. Porém, nós criamos uma lista
com todos os benefícios que ele oferece:
PARA AS EMPRESAS CONVENIADAS:
• Aumento da produtividade e atratividade da empresa;
• Redução dos atrasos/faltas e da rotatividade;
• Maior integração com o trabalhador;
• Isenção de encargos sociais sobre o valor da
alimentação fornecida;
• Incentivo fiscal (dedução de até 4% no IRPJ);
• Facilidade de gerenciamento do benefício.
PARA O TRABALHADOR:
• Alimentação de melhor qualidade;
• Maior liberdade na escolha da refeição;
• Aumento da resistência a doenças;
• Redução dos riscos de acidentes de trabalho;
• Dispensa o uso de dinheiro em espécie.

