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EXPEDIENTE

A pandemia trouxe a desaceleração do comércio em todo o país. Para tentar ajudar 
na recuperação do setor, as associações comerciais têm exercido um papel muito 
importante como ponte entre governo e lojistas. Desde o início da pandemia em 
nosso país, a ACA já começou a se articular para orientar os associados sobre as 
medidas a serem tomadas.

Entre as principais ações para dar suporte aos associados, está a integração ao  
Comitê Gestor do Covid - 19 em Arcoverde, para, juntamente com CDL, representar 
os interesses do comércio local e garantir que suas demandas fossem ouvidas.

A Associação realizou diversas reuniões online, para tomar decisões com apoio dos 
associados e informar sobre as decisões tomadas pelo Comitê Gestor’. Promoveu 
lives para debates sobre a temática, com intuito de tirar as dúvidas tanto dos comer-
ciantes, quanto da população de um modo geral.  

De uma hora para outra nos deparamos com situações que empurraram as empre-
sas para a necessidade de reinventar e repensar com urgência seus modelos de 
negócios. 

Diante dessa realidade criamos o site compredecasaarcoverde.com.br,  para que as 
empresas se cadastrassem e conseguissem vender através das mídias digitais. Essa 
ação possibilitou, especialmente durante o período em que as lojas estavam fecha-
das, que os pequenos comerciantes pudessem garantir a venda de seus produtos, 
diminuindo os impactos econômicos e possíveis demissões pela recessão vivida no 
período.

A ACA não descansou quanto à luta para reabertura do comércio em geral, inclusive 
aos sábados. Também esteve ao lado dos empreendedores que prestam serviços 
na área de beleza e gastronomia, claro que sempre cobrando dos comerciantes 
atitudes que garantam a segurança dos funcionários e dos clientes. 

A ACA orienta seus associados a seguirem todos os protocolos de segurança e higie-
nização recomendados pelos órgãos de saúde, como uso de máscaras, higienização 
com álcool gel, evitar aglomerações, entre outros.

Em meio a tantas dificuldades, a ACA tem mostrado a importância do associativismo 
e de ter uma entidade que represente os lojistas.
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Rodrigo Henrique Sousa de Araujo
(PRESIDENTE)

EM TEMPOS DE 
PANDEMIA, ASSO-
CIATIVISMO É FUN-
DAMENTAL PARA 
SUSTENTABILI-
DADE DO COMÉR-
CIO.



Fazer parte da Associação Comercial 
e Empresarial de Arcoverde é ter a 
certeza de poder contar com uma 
instituição de defesa do comércio 
comprometida com o desenvolvi-
mento do município.

Entre os projetos realizados pela ACA 
no intuito de alavancar vendas, en-
tre outros objetivos, está o Empresa 
Responsável, que a cada data come-
morativa promove ações de marke-
ting, como a realizada em agosto 
para o Dia dos Pais.

Esse ano a campanha teve como 
tema “Pai, meu amor por você vale 
muito”. Quem realizou suas compras 
no período de 29 de julho a 09 de 
agosto, no valor de R$ 30,00, con-
correu a 4 vouchers no valor de R$ 
100,00 cada, para realizarem com-
pras nas lojas integrantes da campa-
nha.

O Projeto RESPIARCOVERDE avança 
com novas ações. No seu lançamen-
to pela ACA foram plantadas mudas 
de Ipê no parque na entrada de Ar-
coverde, agora o projeto vai garantir 
o plantio de novas mudas e algumas 
benfeitorias. 

Nas proximidades do viaduto, o 
parque que já foi plantado está ga-
nhando novos canteiros e mais 20 
árvores. O local também vai receber 
garajau para proteção contra os ani-
mais e vândalos e uma nova placa 
de identificação.

PARQUE DE IPÊS PASSA POR REVITALIZAÇÃO 
ATRAVÉS DO PROJETO RESPIARCOVERDE

Foram ganhadores Maria Elma Ra-
malho de Melo, Maria do Socorro de 
Andrade, Leocadia Maria Liveira Fer-
reira, que fizeram suas compras na 
Sapataria Passo Firme, e Cícero Ta-
deu Oliveira Soares, que realizou sua 
compra na Sapataria Fonseca.

Para o presidente da ACA, Rodrigo 
Henrique, esse ano a campanha 

O projeto ganha apoio de empreen-
dedores  da Arcoverde que acredi-
tam, assim como a ACA, na impor-
tância da manutenção das florestas 
para qualidade de vida dos cidadãos. 

Desde o início, a ACA tem por obje-
tivo, entre outras coisas, o respeito 
ao meio ambiente, a promoção de 
uma vida saudável e o bem-estar 
para todos, em todas as idades, 
tal como representa a recuperação 
ambiental, proporcionada por meio 
do plantio de árvores nativas, que 
dentre inúmeros outros benefícios, 

auxilia para a melhoria da qualidade 
do ar, contenção do solo, conten-
ção de resíduos lixiviados, abrigo e 
alimentação à fauna, paisagismo e 
favorecimento à recarga de água no 
lençol freático.
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CAMPANHA DO DIA DOS PAIS MOVIMENTOU COMÉRCIO 
LOCAL MESMO EM PERÍODO DE PANDEMIA

teve mais uma intenção, que foi 
inspirar a valorização dos negócios 
locais neste momento de instabili-
dade econômica por conta da pan-
demia do Coronavírus (Covid-19). 
“Neste momento, precisamos estar 
unidos para manter os empregos e 
o desenvolvimento da nossa região 
por meio do investimento local”, 
completou.

                                                      12 x 6 cm                     5,6 x 6 cm



No dia 9 de Novembro, a ACA promoverá  
a caravana para o 6º Encontro da Beleza 
em Caruaru, com apoio do Sebrae. Além 
de capacitação, bons negócios, os parti-

cipantes concorrem a uma moto 0km. 
 

Esse é um espaço destinado a palestras, 
negócios, muita informação e novidades 
do mercado com técnicos renomados. 

 
“Para nós é muito importante incentivar 
o setor produtivo da beleza, para que 

possamos fortalecer e ampliar esta base 
econômica no Município”, destaca o 

presidente, Rodrigo Henrique. 
 

O evento seguirá todos os protocolos de 
saúde e higienização.

ACA PROMOVE CARAVANA 
PARA ENCONTRO DA 

BELEZA EM CARUARU

Todos os anos a  ACA tem apoiado a campanha  mundial “Outubro Rosa”, 
realizada com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce 
do câncer de mama.  
 
A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a

importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos 
como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamen-
to de qualidade.

 
Para o presidente da Associação, é muito importante que instituições utilizem 
seus meios de comunicação para fortalecer essa campanha que salva vidas. 
 
Nas redes sociais da ACA está a campanha “Um toque pode salvar vidas: e, 
então, já se tocou?”, lembrando às mulheres da importância da realização do 
autoexame de mama.

De forma democrática, a cada dois anos, a ACA realiza a eleição de sua direto-
ria. Esse ano acontecerá no dia 30 de novembro, quando  todos os associados, 
em  Assembleia Geral Ordinária, decidirão para o biênio 2021/2022, aqueles 
que ocuparão as vagas que formam a diretoria da Associação. A reunião acon-
tecerá às 19:00, na sede da ACA.

Atualmente a diretoria da ACA é composta por 17 integrantes, todos trabalhan-
do de forma voluntária. As funções a serem preenchidas pela nova diretoria 
são: Presidente, Vice-presidente, 1ª Secretária, 2ª Secretária, 1ª Tesoureira, 2º 
Tesoureiro, Diretor administrativo, Diretor de núcleos empresariais, Diretor de 
produtos e serviços, Diretor de responsabilidade social, Diretor de marketing, 
Conselho fiscal e Suplentes.
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ACA REALIZARÁ ELEIÇÃO PARA DIRETORIA 
2021/2022
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OUTUBRO ROSA, A ACA LEMBRA QUE É 
PRECISO SE TOCAR PARA PREVENIR

O autoexame da mama é um exame 
mensal que a mulher pode fazer em 
si mesma para verificar a presença 
de câncer nos seios. Quando fizer 
o autoexame na mama, deve pro-
curar por protuberâncias, ondula-
ções, checar a espessura dos seios 
e liberação de líquidos pelo mamilo. 
 
A ACA lembra que quando o câncer 
de mama é descoberto cedo e tratado 
corretamente, as chances de cura são 
melhores. O câncer de mama atinge 
principalmente mulheres em idade 
em torno da menopausa (entre 45 e 
55 anos), mas podem aparecer nódu-
los benignos em outras faixas etárias 
que precisam ser tratados.
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Lanchonete e Pastelaria

Av. Severiano José Freire, 411 Centro - Arcoverde/PE
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Através de consulta online, empre-
endedores têm acesso a troca de 
informações e orientações on-line. 
Os temas são diversos, entre eles or-
ganização financeira, criação de ar-
tes para redes sociais, planejamento 
para presença digital (rede social), 
orientação sobre biosseguranças, 
remodelagem de negócios e tribu-
tos.

A ACA tem realizado ainda live, reu-
niões e palestras remotas, além de 
ter criado grupos de whatsapp para 
orientar e tirar dúvidas dos associa-
dos.

Associados ACA nunca estão sós, 
principalmente em momentos difí-
ceis como esse vivenciado durante 
a pandemia do COVID-19.

Apesar da reabertura do comércio, é 
perceptível que as coisas ainda não 
voltaram ao lugar, ou talvez nunca 
mais sejam do mesmo jeito. 

Iniciativas como da ACA poderá du-
rar até mesmo pós-período pande-
mia, como sistema de apoio ao deli-
very, implantado pela Associação, e 
as consultorias individuais promovi-
das com apoio do Sebrae.

“Houve um aumento significativo 
na procura das consultorias online. 
Acredito que por dois fatores: o pri-
meiro é a preocupação dos empre-
sários com este momento de crise, 
já que perceberam que precisam es-
tar mais capacitados para enfrentar 
a pandemia; e o segundo ponto é a 
possibilidade de ter tempo para se 
capacitar. A capacitação a distância 
veio para ficar. Todos estão cami-
nhando para esse movimento mais 
remoto, com custo operacional mais 
baixo”.

05

ACA OFERECE CONSULTORIAS ON-LINE PARA ASSOCIADOS
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alizar ações de melhorias; Fazer um 
levantamento de necessidades das 
empresas atendidas para que desta 
forma o Sebrae Caruaru realize ações 
junto a estas empresas de maneira 
mais assertiva; Fortalecer as empre-
sas locais a fim de torná-las mais 
competitivas.

Transformação Digital – Como lidar 
com o consumidor 4.0 foi tema pa-
lestra realizada pela ACA no dia 13 
de outubro. Além da palestra es-
tão sendo realizadas consultorias 
através de equipe do Sebrae. Entre 
os objetivos da consultoria estão: 
Identificar o grau de maturidade em 
gestão das empresas atendidas e re-

ACA E SEBRAE PROMOVEM CONSULTORIA SOBRE CONSUMIDOR 4.0



A parceria da ACA com a CERTIPE – Cer-
tificação Digital tem garantido em Ar-
coverde e região o acesso aos serviços 
de certificação digital satisfatória, com 
apoio desde o início do processo de 
verificação até a utilização diária dos 
certificados digitais, com segurança e 
qualidade. Os certificados são emiti-
dos para empresas de todos os portes 
e setores, pessoa física e profissionais 
liberais. Maiores informações no site 
www.acaonline.com.br, atendimento@
acaonline.com.br  ou pelo telefone (87) 
3821 0776.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 
FÁCIL E SEGURA

Em tempo de pandemia do corona-
vírus, com a população isolada em 
casa e o comércio fechado para evitar 
o contágio da Covid-19, as empresas 
precisam recorrer às entregas para 
continuarem funcionando. Durante 
o período de quarentena, o setor 
de delivery se apresenta como uma 
das principais alternativas para con-
sumidores e comerciantes de todo 
país, e não é diferente em Arcoverde. 
 
Com visão colaborativa, o presidente 
da ACA, Rodrigo Henrique, firmou 
parceria com a empresa Arcoverde 
Delivery, que implantou o “Progra-
ma Delivery”, que consiste na cria-
ção do site arcoverdedelivery.com, 
onde foram cadastradas empresas e 
produtos para a venda on-line, uma 
alternativa, principalmente para 
empresas que ainda não tinham 
ingressado no mundo das vendas 
digitais. “Estamos passando por um 
momento muito difícil e os empre-

sários estão tendo que se adaptar a 
essa situação. Para ajudar nossos as-
sociados, lançamos esse meio de di-
vulgação para que os consumidores 
possam acessar e entrar em contato 
com os serviços oferecidos por es-
sas empresas”, contou o presidente. 
 
Para tanto, a ACA firmou parceria 
com a empresa Marketplase, que é 
uma plataforma de vendas on-line 
voltada para o comércio regional. 
“Nosso delivery é para todas a em-
presas, com destaque para o setor 
gastronômico que, por meio da par-
ceria, fica isenta de pagamento de 
comissões por venda, sendo paga 
apenas uma taxa mensal de manu-
tenção. Além dos donos de negó-
cios, o consumidor final também 
ganha, porque as empresas estão 
conseguindo baixar o preço dos 
seus produtos”, explica o diretor da 
empresa, Ícaro Bessoni Cavalcanti. 
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ACA FIRMA PARCERIA COM SITE PARA 
ESTÍMULO AO SERVIÇO DE DELIVERY
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A décima edição da Revista ACA foi lan-
çada  no mês de agosto, trazendo como 
matéria principal o Associativismo para 
sobreviver à pandemia da Covid-19. No 
editorial, o presidente Rodrigo Henri-
que destacou assuntos importantes de-
senvolvidos ao longo das reportagens, 
como os incentivos ao empreendedo-
rismo e grade destaque ao trabalho 
desenvolvido pela ACA na área do asso-
ciativismo. A revista, na versão digital, 
está disponível no site www.acaonline.
com.br.

ACA LANÇA MAIS UMA 
EDIÇÃO DA REVISTA DA 

ASSOCIAÇÃO

Nossa parceria tem beneficiado os as-
sociados ACA com desconto de 10% 
na implantação de energia solar nas 
empresas. A GM Eletro é uma empresa 
que oferece o serviço completo, desde 
o processo de financiamento à permu-
ta com a Celpe. Ainda faz a pós-venda 
para garantir a qualidade do serviço e 
satisfação do cliente. Essa parceria além 
de garantir economias, preserva o meio 
ambiente.

PARCERIA COM A GM 
ELETRO

A ACA está com parceria com o Line 
Instituto, empresa que é autoridade em 
educação empreendedora no Brasil. 
Com mais de 20 mil profissionais trei-
nados e licenciados espalhados pelo 
país,  é criadora de um dos cursos so-
bre empreendedorismo mais vendidos, 
o “Impulsão Empresarial”. A parceria 
com a ACA os associados da instituição 
poderão ter acesso gratuito ao curso 
completo, com custo zero.

CURSO IMPULSÃO 
EMPRESARIAL

NOTINHAS



Através do DECRETO Nº _221_/2020, 
a Prefeitura de Arcoverde criou o 
Comitê Municipal de Prevenção e 
Enfrentamento ao Coronavírus – CO-
VID-19, com o objetivo de subsidiar 
as decisões do Centro de Operações 
de Emergências Municipais de Arco-
verde (COEMA) em relação a pan-
demia, entre os integrantes fazem 
parte a Associação Comercial e Em-
presarial de Arcoverde- Aca e CDL.

As duas entidades de classe estão 
unidas ao comitê para garantir que 
os direitos e interesses dos em-
preendedores sejam respeitados e 
atendidos. “Estamos para amenizar 
os prejuízos causados pela COVID-19 
ao comércio, mas claro, nenhuma 
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ACA E CDL INTEGRAM COMITÊ GESTOR DO COVID-19 DE ARCOVERDE
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EMPRESAS
RESPONSÁVEIS

 
 

 
  

  

 

decisão foi tomada sem antes pen-
sarmos primeiro na saúde de toda a 
população, dos empresários e cola-
boradores. Temos pela frente o novo 
desafio de conviver com as regras 

sanitárias necessárias para garantir 
a saúde de todos até a descoberta 
de uma vacina contra a Covid-19”, 
explicou o presidente da ACA, Rodri-
go Henrique.
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Há 62 anos, a ACA tem atuado em favor das empresas 
e do setor produtivo de Arcoverde. Esse é um ano atí-
pico no mudo inteiro, por causa da pandemia da co-
vid-19, ainda assim, a ACA tem demonstrado todo 
seu compromisso com os associados e a sociedade. 
 
Nesse momento de crise intensificou os trabalhos para de-
fender os interesses de associados e da comunidade. A ACA, 
em todo tempo, tem se mantido ativa, sempre buscando a 
melhor forma para a retomada do comércio sem prejuízos 
à saúde da população, dos empresários e colaboradores. 
 
Os diretores e colaboradores estão trabalhando inten-
samente, fazendo reivindicações, solicitações e suges-
tões aos mais diversos setores e entidades, dando ain-
da mais significado à frase escolhida para comemorar 
mais um ano de existência da entidade, “Há 62 anos, 

te ajudando no presente a construir o seu futuro”. 
 
Muito já foi feito por Arcoverde, não apenas pelo 
comércio. A ACA é uma instituição que visa, 
além do desenvolvimento econômico do municí-
pio, também as questões humanas e ambientais. 
 
Projetos como o Empresa Responsável, Coleta Seletiva, 
Respiarcoverde, Forme, Proe Estágios, são a comprovação 
que a atuação desta instituição vai além do econômico.  
“Há muita sensibilidade no trabalho desenvolvido pela 
ACA, há sempre uma ação voltada à mulher, ao jovem, 
à criança. Mesmo com a troca de presidência, mudança 
de lideranças, o foco principal se mantém o mesmo: Cui-
dar de Arcoverde”, destacou o presidente da ACA, Rodrigo 
Henrique.

ACA COMPLETA 62 DE ATIVIDADE EM FAVOR DO 
DESENVOLVIMENTO DE  ARCOVERDE

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

www.acaonline.com.br
81 3821.0776

Proporciona desconto e benefícios exclusivos 
nos estabelecimento credenciados.

LamedsLameds

Maketing Digital,
planejamento de marketing,
Trade Marketing e elaboração
de projetos.


