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Inicio meu primeiro editorial de 2022 entusiasmado com o trabalho que temos pela
frente.Muitos projetos têm nascido no coração da diretoria da ACA para expandir
nossa visão associativista e consolidar nosso sonho de ter o comércio da cidade
ainda mais forte e que pulse no coração de Arcoverde as iniciativas empreendedoras.
Precisamos ter visão de futuro e coragem para sanar os problemas que vivemos
hoje, aindaconsequência da Pandemia.Todos fomos pegos de surpresa com a pandemia em 2020. No ano seguinte, esperávamos melhores notícias, mas já mostrávamos algum preparo para seguir enquanto não houvesse vacina. Já neste ano,
em 2022, parece que enfim estamos decolando: os eventos voltaram, acabaram as
principais regras de distanciamento e, mesmo com o uso de máscara obrigatório, já
vemos as coisas acontecendo novamente.Isso significa que poderemos, finalmente,
colocar em prática os projetos e agendas organizadas para este ano.
Muito já está sendo realizado, e nesta primeira edição do Jornal da ACA de 2022
vocês perceberão que tem muito trabalho acontecendo. Não estagnamos, pelo contrário, nos reinventamos e entendemos mais do que nunca a força e importância
do associativismo, em especial para micro e pequenos empreendedores.Na crise, o
problema não é ser pequeno, é estar sozinho. Isso diminui o poder de negociação.
Juntos, os empreendedores conseguem mais facilmente acesso à capacitação, à orientações legais e tributárias, sobre gestão, e até acesso ao crédito e a informações
que podem fazer toda a diferença não só em tempos normais, mas principalmente
em períodos de crise como o atual que ainda vivenciamos.
Convido você, leitor, ao folhear as páginas deste informativo se atentar às diversificadas e eficazes estratégias que esta Associação tem promovido para fortalecer,
nestes momentos difíceis, os empreendedores de Arcoverde.Pedimos também que
divulguem este jornal para suas redes, de modo que mantenhamos nosso constante
crescimento, aprendizado e diálogo colaborativo na divulgação de práticas e inovações no âmbito do comércio e serviço..
Desejo uma excelente leitura a todos e todas!

Celia Rejane Vidal Maciel
(Diretora de responsabilidade social)
Valter Kennedy Rodrigues de
Siqueira
Jussara Pereira Barbosa
Romilson Ferreira Lima
(Conselho fiscal)
Elidaine Oliveira Severiano Albuquerque
Wanda Maria Freire Queiroz
Marcos Aurelio Mangueira Andriola
(Suplentes)
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OFICINA ENSINA ESTRATÉGIAS PARA
ACELERAR RESULTADOS NA ÁREA DA MODA
Quem atua no segmento de moda,
sabe da importância de se diferenciar da concorrência. Para ajudar
os comerciantes da área, a ACA,
em parceria com o Sebrae e Senac,
promoveu no dia 19 de abril, a oficina Moda com Estratégia. Os participantes aprenderam a empreender
de forma profissional, sem nenhum
ponto cego, e a reduzir infinitamente as chances de criar problemas fatais para a sua marca no futuro.
Com uma estratégia bem definida, se
consegue aumentar a popularidade

do negócio no nicho de mercado. A
proposta da oficina, que foi ministrada pela consultora de Marketing
e Moda, Larissa Thais, foi promover
o desenvolvimento para mudar a
forma de empreender e acelerar os
resultados nos negócios, com estratégias fundamentais para atrair
clientes e aumentar as vendas.
O curso teve duração de 8h, sendo a
manhã destinada a aulas teóricas e
o período da tarde para as práticas.

ACA SE INSPIRA EM HISTÓRIAS REAIS PARA CRIAR CAMPANHA DO
DIA DAS MÃES
A data do dia das mães é significativa para o comércio no mercado
porque é ideal para a venda dos produtos. O motivo do sucesso é pela
ocasião em homenagear uma pessoa tão especial entre nós: as mães.
Além disso, festejar o segundo domingo de maio virou algo tradicional e nada mais justo que fazer do
dia uma celebração. Para esta data
tão importante, a ACA, através do
projeto Empresa Responsável, planejou a campanha “Mãe, seu amor é
a minha história”, que será realizado
no período de 25 de abril a 07 de
maio, quando acontecerá o sorteio
da premiação, às 17h, na sede da
Associação. Serão sorteados seis vale-compras no valor de R$ 250 cada.
A campanha foi criada com a participação de cidadãos, cujas histórias reais vivenciadas com a figura

materna inspiraram a campanha do
Dia das Mães. Diversos vídeos foram
enviados à Associação contando
histórias marcantes, após votação,
uma história foi a escolhida e será a
protagonista desta linda campanha.
O ganhador foi presenteado com
uma blusa, um par de sapatos, um
dia de beleza e um voucher no valor de R$100 para consumo em um
restaurante.
O presidente da ACA, Miguelito Rodrigues, lembra que esta campanha
acontece com a união de forças e
apoio das empresas Caroline Boutique, Fonseca Outlet, Salão SS Cabelos e Ferreira Espetos. “Depois do
Natal, é o Dia das Mães a data mais
significativa para o comércio de produtos e serviços no mercado brasileiro. E, embora seja bem específico
para um tipo de público, as mães,
torna-se um momento propício para

as vendas para os mais diferentes
públicos. Pensando no comércio local, a ACA sempre investe em grandes campanhas para a data ”, explica Miguelito.
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40 MULHERES PARTICIPARAM DE PALESTRA ALUSIVA AO DIA DAS MULHERES
“Mulheres Dizem Sim para Si Mesmas”,
esse foi o tema da palestra ministrada
pela diretora da ACA e Coach, Rejane
Maciel, em comemoração ao Dia da
Mulher.
Em sua fala, Rejane contou sobre uma
infância difícil e os caminhos para se
alcançar o sucesso profissional e realização pessoal.
Outra fala importante foi de Tikinha
que, em nome da ACA, representando
o presidente Miguelito Rodrigues, destacou a importância do trabalho da Associação e convidou aquelas que ainda não integram o rol dos associados

a fazerem parte da ACA, de forma a
contribuir para o fortalecimento de
todo o comércio local.
Cerca de 40 mulheres participaram
deste momento promovido pela
ACA, que se tonou uma grande
confraternização, com entrega de
brindes, rosas e sorteios com o
apoio das empresas: LW Beauty,
Neuma Jóias, JR Bijuterias, Atelier
Mimos do Sertão (Sorteou várias
bonecas de pano), Academia High
Fivee Botocenter Arcoverde (Sorteou Botox e Revitalização Facial).

ORGANIZAÇÕES E AUTORIDADES DEBATEM SOLUÇÕES PARA COIBIR
ROUBO DE COBRE NO MUNICÍPIO
A ACA e o CDL estão promovendo encontros para discutir a atual situação da
segurança na cidade. Duas reuniões já foram realizadas com a participação
do governo municipal, delegados e Conselho de Segurança do Município.
Uma próxima reunião já está agendada para debater o problema com juízes, promotores e delegados. O objetivo é encontrar soluções para minimizar o número de roubos, em especial de instalações elétricas e cabos ópticos, matérias de maior interesse dos bandidos, porque tem onde vender o
cobre que é um material facilmente comercializado. O objetivo dos ladrões
é coletar o máximo de cobre, metal nobre que é um excelente condutor
elétrico e gera muito interesse no mercado.
Os empresários se queixam de que está havendo nos últimos meses no
município uma onda ininterrupta de roubos, e cobraram uma atitude enérgica por parte das autoridades responsáveis, porque os prejuízos já são
incalculáveis.
Segundo o presidente da ACA, Miguelito, é preciso investir na investigação
e reprimir o receptador, pois se os autores não têm para quem vender, o
crime não ocorre.

04

SENAC LANÇA PLATAFORMA ONLINE COM CURSOS GRATUITOS PARA EMPRESAS
A ACA informa que seu parceiro, Senac, está com inscrições abertas na plataforma do Projeto Senac Empresas, para acesso a cursos de capacitação e qualificação para profissionais nas áreas de gastronomia, boas Praticas para Serviços de Alimentação, TI, Business Inteligence com power BI, Design Thinking e
Metodologia Agil.
Podem ser inscritos trabalhadores que possuem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a dois salários-mínimos. O Senac Empresas é uma plataforma criada para conectar pessoas, empresas e interesses, fortalecendo o
relacionamento do Senac com o setor produtivo brasileiro.
Entre os benefícios do Senac Empresas para empresários, estão: descobrir talentos dentro da própria empresa; atualizar a equipe com as últimas tendências
de mercado; valorizar o profissional da casa, oferecendo qualificação; implementar melhorias no negócio; aumentar a competitividade, fazer a empresa
crescer, a começar pelo seu time.

REAJUSTE SALARIAL DOS COMERCIÁRIOS AGUARDA APROVAÇÃO DA
FECOMÉRCIO
Com responsabilidade e compromisso com os comerciários de Arcoverde, a Associação Comercial e Empresarial de Arcoverde-ACA, CDL e Sindcon - Sindicato do Comércio de Arcoverde - promoveram reunião para definir o salário da classe
para o período 2022/2023.
A proposta do reajuste salarial, do piso para quem ganha acima do salário mínimo e para os motoristas foi encaminhada
à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco- Fecomércio, que avaliará, tão logo
sejam aprovados os valores, a classe beneficiada será informada.
Segundo o presidente da ACA, Miguelito Rodrigues, a Associação tem cumprido seu papel de intermediar negociações,
de forma que todos os direitos sejam assegurados, com resultados satisfatórios para ambos os lados envolvidos nos
processos de acordo.

SERVIÇOS:

Toda Linha Odontológica
Toda Linha Hospitalar
Toda Linha Laboratorial
Toda Linha de Medicamentos

(87) 3821–1531
@somedicamateriais
/So Medica-Materiais
Odonto-Hospitalares

(87) 9.9155–9336
Rua Augusto Cavalcante,
155, Centro | Arcoverde-PE
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NOTINHAS
DIA DAS MÃES NÚCLEO
DA BELEZA

TOP TALK É O NOVO PROJETO LANÇADO
PELA ACA E MÍDIA EM AÇÃO
Um novo projeto começa a ganhar vida através da parceria ACA e Mídia em
Ação. O Top Talk é um programa de entrevista que nasce com o objetivo de
contar a história dos dez empreendedores mais renomados da cidade de Arcoverde na área da saúde.
O primeiro programa da Série foi lançado no dia 01 de abril deste ano. Apresentado por Diógenes Freire, contou a história do empresário Mário Paulo,
dono do Lameds, laboratório com filiais em dez cidades.
A cada 15 dias será lançado um novo episódio que contará como esses empreendedores alcançaram o sucesso, suas lutas e vitórias.
O projeto, segundo o presidente da ACA Miguelito Rodrigues, tem como objetivo servir de motivação, inspiração, para quem já é empreendedor ou está iniciando sua trajetória, mostrando que as dificuldades, encontradas por todos os
entrevistados, foram superadas com determinação, persistência e aprendizado.

O Núcleo dos Profissionais da Beleza
está realizando a campanha Dia das
Mães – Minha Mãe tem estilo. A campanha é válida de 25 de abril a 07 de
maio. O prêmio a ser sorteado será uma
sandália, e para participar a cliente
deverá consumir R$30 em serviços e
produtos nos salões de beleza que integram a campanha, quando receberão
cupom para depositar nas urnas instaladas no local. Mais informações acesse
@nucleodebeleza.arcoverde.

DIA DO CONSUMIDOR
É COMEMORADO COM
DESCONTOS EM LOJAS
Para comemorar o Dia do Consumidor,
vivenciado em 15 de março, a Associação Comercial e Empresarial de Arcoverde promoveu uma campanha digital de
incentivo às compras no comércio local,
para aproveitar descontos e oportunidades oferecidos pelas lojas nesta data
especial. Essa é mais uma estratégia da
ACA para impulsionar as vendas locais,
movimentando o comércio e, ao mesmo tempo, garantindo economia para o
consumidor.

RODA DE
CONVERSA DEBATE
PROTAGONISMO
FEMININO
O Poder do Autoconhecimento e o
Protagonismo da Mulher Moderna com
suas Multipotencialidades foi tema de
uma Roda de Conversa entre mulheres
apoiada pela ACA Líder Contabilidade,
e realizada pela Medcenter Arcoverde.
O evento aconteceu no mês de março,
promovendo debates, mediados pela
Professora Tereza Li, sobre empreendedorismo feminino, autoconhecimento
e o protagonismo feminino dentro dos
locais de trabalho.

ACA DESENVOLVE O
BANCO DE CURRÍCULO
A ACA, através do Banco de Currículo,
está auxiliando candidatos que estão
em busca de uma oportunidade no
mercado, como também as empresas
que estão em busca de profissionais
qualificados para compor seu quadro de funcionários. O banco otimiza
o processo de busca e contratação de
profissionais, criando uma rede de contatos eficiente, que proporciona mais
facilidade e rapidez na contratação de
profissionais.
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CASA DO ARTESÃO REALIZA SORTEIOS DE PÁSCOA E DIA DAS MÃES
Quem não gosta de ganhar um prêmio? A Casa do Artesão preparou duas campanhas para premiar seus clientes. Uma
em comemoração à Páscoa, quando foi sorteado um ovo de chocolate da Cacau Show de 700gr.
A outra campanha se estende até dia 07 de maio, em alusão ao Dia das Mães. A ação começou dia 25 de abril, e a cada
R$ 30 em compras na Casa do Artesão o cliente ganha um cupom para concorrer a prêmios. Serão dois sorteios, um de
uma cesta de produtos artesanais e o outro uma limpeza de pele.
O sorteio acontecerá às 17h, na sede da Casa do Artesão. Acompanhe a rede social @casaartesaoarcoverde e fique por
dentro de todas as notícias e ações promovidas na área do artesanato de Arcoverde.

EMISSÃO OU RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, O QUE SUA
EMPRESA PRECISA?
A ACA oferece o serviço para emissão
ou renovação do certificado digital.
Ele funciona como uma carteira de
identificação virtual e permite assinar documentos à distância com o
mesmo valor jurídico da assinatura

feita de próprio punho no papel,
mas sem precisar reconhecer firma
em cartório. Existem dois tipos mais
usados na maior parte dos modelos.
São eles: certificado digital A1, que é
instalado e armazenado diretamente

em um computador, e a validade é
sempre de um ano; certificado digital A3, que é armazenado em token
ou smartcard, podendo ter validade
de um, dois ou três anos.
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CURSOS E PALESTRAS MOVIMENTAM A AGENDA DOS
ASSOCIADOS ACA
A Associação Comercial e Empresarial de Arcoverde sempre aposta na capacitação para geração de oportunidades
e renda. No mês de abril cursos e palestras foram promovidos para beneficiar seus associados.
Para quem trabalha ou deseja entrar para o ramo da produção de salgados comerciais, o Sebrae e o Senac, apoiados pela ACA e SESC, promoveu , de 18 a 22 de abril,
curso para confecção dos alimentos. Foram 20 horas de
aulas, que aconteceram das 18h às 22h. O investimento
para sócios foi de R$170 e não sócios R$ 190.
Já quem trabalha na área da beleza, dia 16 de maio acontecerá palestra com a ganhadora do prêmio Sebrae Mulher de Negócios, professora de pós-graduação, Cinthia
dos Santos Almeida. O evento é uma realização da ACA e
Sebrae, com apoio do Senac. A palestra leva o tema “Comece por você e transforme o seu espaço de Beleza em
uma ideia de Sucesso” e será ministrada às 10h30min, na
sede da ACA. A entrada para sócios é de apenas R$ 30 e
não sócios R$40,00. O público alvo são profissionais de
salões de beleza.
Outra palestra que foi ministrada dia 27 de abril aconteceu
durante o Café Empresarial. A especialista em CX Experiência do Cliente, diretora do DIpe Estratégia, Jaqueline
Freire levou como tema para debate “Ingresse na nova
economia (físico-digital) de forma estratégica em vez de

ACA
Desconto de
segunda a
Domingo

R$

75,00

R$

85,00

no boleto

Desconto no garrafão
de água mineral de
20 litros com entrega
grátis ao valor de R$ 5,00
Água Cristalina
Descontos de 50% na
adesão dos planos da
Coobrastur Turismo.

GIBBS

CONSULTORIAORGANIZACIONAL

ECOMUNICAÇÃOESTRATÉGICA

- Descontos de 20% em
medicamentos manipulados;
- Desconto de 10% em
produtos prontos;
- Consulta farmacêutica gratuita.

Descontos especiais
nos exames de 10 a 15%.

20% de descontos
para associados da ACA.

10% descontos para
associados da ACA.

Até 15% de descontos
nos serviços oferecidos
(Reparação e manutenção
de computadores).

Descontos de até
50% em exames
laboratoriais.

15% em consultas
médicas e procedimentos
odontológicos.

5% de desconto nos
serviços oferecidos.

10% de desconto nos
serviços: Marketing digital,
Planejamento de Marketing,
Trade Marketing
e Elaboração de Projetos.

Cartão São Gabriel 19.00
cartão desconto
para associados.

Desconto em
medicamentos
manipulados 15%.

Descontos de 10%
nos serviços oferecidos

Até 15% de descontos
para associados ACA
nos serviços oferecidos.

Água mineral, garrafão
20 litros por R$ 5,00
e entrega grátis

Descontos de 25%
na linha ética e 60%
de desconto nos
genéricos e similares.

Até 50% de desconto
nos exames laboratoriais.

CERTIFICADO

D I G I TA L

COMUNICAÇÃO E MARKETING

Descontos diferenciados
nas consultas de ﬁsioterapia
Pélvica, Ortopedista,
Otorrinolaringologista e
Clínico Geral para
associados da ACA.

Desconto de até 50%
nos serviços oferecidos.

10% de desconto
na manutenção
do ar condicionado.

Descontos de 10% a 20%
nos cursos de graduação
e pós graduação.

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E BEBIDAS

Desconto de 30% no valor
das armações e óculos de sol.
Desconto de 20%
no valor das lentes.

10% descontos para
associados da ACA.

Descontos de 20%.

FarmáciadeManipulação

Proporciona desconto e
benefícios exclusivos nos
estabelecimentos credenciados.

Descontos de até 20%
nas compras.

no cartão

ficar apagando incêndio”.
O encontro aconteceu às 8h, na sede da ACA, com entrada
gratuita para sócios.

Plano empresarial
com descontos
para associados.

20% descontos na linha
de incêndio e a emissão
do atestado sai de graça.
Descontos especiais para
associados nos cursos
presencial de: Administração,
Direito e Ciências Contábeis

87 3821.0776
acaonline.com.br

Av. Antônio Japiassu, 590 - Centro Arcoverde | (87) 3821 0776
www.acaonline.com.br
arcoverdeaca@gmail.com
@associacaocomercialarcoverde
@acaonlineoficial

