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SENAC na Estância Turística de Olímpia é na ACIO!!!!!!!

Trabalhando na qualificação profissional 
e sustentabilidade dos negócios

No dia 30 de janeiro de 
2017, o Presidente da Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Olímpia, Sr. Flávio Vedo-
vato, recebeu nas dependên-
cias da A.C.I.O. o gerente em 
exercício Sr. Rejan Pompeo 
acompanhado da Sra. Kari-
na Cabral – Técnica de De-
senvolvimento profi ssional, 
representantes do SENAC, 
para apresentar as novas pros-
pecções de cursos oferecidos 
através da  parceria entre 
ACIO e SENAC.

Parceria esta que por ini-
ciativa do Presidente da Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Olímpia,  fi rmada através 
de convênio entre a A.C.I.O. e 
o SENAC Barretos desde ano 
de 2014, proporcionando a 
qualifi cação e profi ssionaliza-
ção da população da Estância 
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Turística de Olímpia. 
Foi apresentado pelo pre-

sidente da ACIO a necessida-
de de aumentar a demanda de 
cursos de qualifi cação profi s-
sional em diversas áreas, que 
visam atender a cidade que 
está crescendo muito no ce-
nário econômico, e os cursos 
oferecidos vem de encontro 
a essa crescente economia, 
capacitando assim os futuros 
profi ssionais aptos para de-
senvolver suas funções de ma-
neira mais técnica e precisa.

Segundo o Presidente da 
Associação Comercial e In-
dustrial de Olímpia, Sr. Flá-
vio Vedovato “a parceria com 
o SENAC vem de encontro 
com a necessidade atual do 
mercado de trabalho da Es-
tância Turística de Olímpia. 
Trata-se de cursos profi ssio-

No dia 24 de Janeiro de 
2017, o Presidente da Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Olímpia, Sr. Flávio Vedo-
vato, recebeu nas dependên-
cias da A.C.I.O.  a Consulto-
ra de negócios Sra. Simone 
Haduo representante do SE-
BRAE para apresentação do 
Programa SEBRAE-SP de 
Turismo entre empreendedo-
res das áreas de alimentação, 
hospedagem, agências de re-
ceptivo e micro e pequenas 
empresas com o objetivo de 
capacitar a gestão empresa-
rial, inovações e acesso a cré-
ditos novos no mercado, bus-
cando assim resultados como 
o aumento do faturamento e 
redução de custos, através de 
consultoria e planejamento.

As diretrizes apresentadas 
pelo SEBRAE vêm de encon-
tro para o norteamento dos 
empresários para a formação 

de um grupo sólido que possa 
facilitar o ambiente econômi-
co entre diversos segmentos 
da economia que podem auxi-
liar-se no decorrer do tempo, 
buscando a maximização de 
lucros e a redução de custos.

Segundo o Presidente 
da Associação Comercial e 
Industrial de Olímpia, Sr. 
Flávio Vedovato “A parce-
ria com o SEBRAE vem de 
encontro com a necessidade 
atual dos empresários da Es-
tância Turística de Olímpia. 
Trata-se de novas vertentes 
para a condução dos empre-
endedores de nossa região, 
nos segmentos de alimenta-
ção, hospedagem e agências 
de receptivo criando assim 
um circulo empresarial sus-
tentável e solidifi cado com 
orientações de qualidade e 
com experiência oferecidas 
pelo SEBRAE”.

A Associação Comercial e Industrial de Olímpia deu início a cursos aprendizes oferecendo 
qualifi cação profi ssional a mais de  100 jovens para o mercado de trabalho, sendo quatro turmas, 
tendo aulas todos os sábados com duração de 12 meses. Os cursos são voltados à formação de 
cidadãos, qualifi cando jovens de 14 a 24 anos, para o mercado de trabalho.

nalizantes gratuitos, os quais 
contam com uma equipe de 
professores e gestores capa-

citada dentro das exigências 
do SENAC. Vale ressaltar que 
todos os alunos que atende 

as expectativas determinadas 
pelo curso recebem certifi ca-
dos de conclusão”.

ACIO desenvolve cursos 
aprendizes para jovens



Acio leva empresários para a missão técnica  FEICON
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No início de abril de 
2017, a Associação Comer-
cial e Industrial de Olímpia 
realizou uma missão técni-
ca com os empresários dos 
setores de arquitetura, cons-
trução civil, marmorarias, 
ferragens, para FEICON 
Batimat 23º Salão Interna-
cional da Construção e Ar-
quitetura no São Paulo Expo.
A FEICON BATIMAT é 
referência para quem é do 

mercado de construção civil 
e arquitetura por ser consi-
derada uma plataforma de 
inspiração para seus milha-
res de visitantes. Com 23 
anos de história, o evento é 
o único da América Latina 
que proporciona uma visão 
completa da área em um só 
lugar. A feira reúne todos os 
setores da cadeia produtiva 
e apresenta uma extensa e 
variada programação temáti-

ca, o que faz com que a FEI-
CON BATIMAT seja o iní-
cio do calendário de vendas 
da construção civil no país.
Segundo Flávio Vedovato 
Presidente da A.C.I.O. “Os 
empresários tiveram a opor-
tunidade de conhecer o que 
está em alta no segmento de 
construção civil e arquitetu-
ra, como também a FEICON 
Batimat apresenta a seus visi-
tantes as novidades futuras.”

ACIO leva empresários para a missão técnica Feira do Empreendedor

A sexta edição da Feira do 
Empreendedor do SEBRAE-SP 
ocorreu de 18 a 21 de fevereiro de 
2017, no Pavilhão de Exposições 
do Anhembi. Reunindo expo-
sitores e consultores, a Feira do 
Empreendedor proporciona aos 

participantes uma oportunidade 
única de fazer novos negócios e 
se atualizar empresarialmente.

E foi com esse intuito que 
juntos a Associação Comercial e 
Industrial de Olímpia, represen-
tada pelo seu presidente Flávio 

Vedovato, SEBRAE/SJRP e o 
SINCOMERCIO, no dia 20 de 
fevereiro de 2017, realizaram pri-
meira Missão Técnica de 2017 a 
Feira do Empreendedor, levando 
grupo de empresários para visita-
rem o maior evento de empreen-

dedorismo da América Latina em 
busca de novos conhecimentos.

“Qualifi cação profi ssional 
e conhecimento!!! Obrigado a 
todos empreendedores, empre-
sários que nos acompanharam 
em mais esta missão Técnica da 

ACIO x SEBRAE x SINCO-
MERCIO!!! Sempre juntos em 
prol do crescimento e fortaleci-
mento dos empresários”, disse 
Flávio Vedovato, Presidente da 
Associação Comercial e Indus-
trial de Olímpia.

MISSÕES TÉCNICAS
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ACIO leva empresários a Missão Técnica HAIR BRASIL
Associação Comercial 

e Industrial de Olímpia 
(ACIO), sob o comando do 
seu presidente, Flavio Ve-
dovato, realizou mais uma 
grande Missão Empresarial 
na capital São Paulo.

Mais de 30 profi ssionais 
que atuam na área da estética 
e beleza na cidade de Olímpia 
embarcaram para São Paulo 
no fi nal da madrugada e só 
deixaram o evento na capi-
tal por volta das 20 horas. É 
que todos eles participaram 
da Missão Técnica na Hair 
Brasil Profi ssional 2017, a 
16ª Feira Internacional de 
Beleza, Cabelos e Estética. 
“Fizemos questão de apoiar 
o empresariado desse setor 
por ser um evento gigantes-

co e onde o profi ssional sem-
pre encontra muitas novida-
des. Por isso não medimos 
esforços para levar todos 
os interessados no evento. 
E como sempre, mais uma 
vez foi uma grande sucesso” 
disse o sempre entusiasmado 
Flávio Vedovato, presidente 
da ACIO.

Para o presidente da 
ACIO , Flavio Vedovato, 
“esta foi uma das oportuni-
dades que os empresários 
do segmento de beleza em 
Olímpia, tiveram através da 
ACIO E SINCOMERCIO, 
não poderiam perder em hi-
pótese alguma. Tanto que 
aqueles que foram, tiveram a 
oportunidade de conhecer o 
que há de mais moderno em 

equipamentos e projetos e 
ainda puderam participar de 
palestras e treinamentos jun-
to ao SEBRAE – SP com fer-
ramentas de negócios especi-
fi cas ao segmento da beleza. 
Agradeço e parabenizo todas 
as empresarias, que partici-
param da Missão Técnica. 

“Mais uma vez o evento 
contou com o apoio mui-
to importante da Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Olímpia e Sincomércio. 
contou Flavio Vedovato.
Agradecemosa presença na 
Missão Técnica do OLÍM-
PIA 24 HORAS na pes-
soa do Jornalista Julio Ce-
sar Faria (Julião Pit Bull)
Ano que vem tem mais 
hein!? Quem perdeu essa 

grande oportunidade, se pre-
pare! É só fi car ligado nas 
ações e realizações da As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Olímpia (ACIO).

Flavio Vedovato, sempre 
inovando e buscando cada 
vez mais novas oportuni-
dades para os profi ssionais 
olimpienses. Isso é ACIO!
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Purina Belucci 32 anos de sucesso em Olímpia

A Associação Comercial e Indus-
trial de Olímpia teve a oportunida-
de de entrevistar a empresa Purina 
Belucci fundada em 2 de março de 
1985, atuando na cidade de Olím-
pia há 32 anos, oferecendo o que 
há de melhor para o seu animal de 
estimação, como também em outros 
setores como aquarismo, jardina-
gem, artigos para pesca em geral, 
medicamentos veterinários, selarias, 
rações para pequenos e grandes ani-
mais, acessórios para pet, vacinas e 
medicamentos; situada na Rua Ben-
jamin Constant, nº. 833 – Olímpia/
SP, telefone 3281-2430 aberta de Se-
gunda à Sexta das 08:00h às 18:00h, 
e aos sábados das 08:00h às 12:00h.
1) FALE UM POUCO SOBRE AS 
SUAS ORIGENS, SUA FAMÍLIA, 
PAIS, TIOS, PRIMOS. EXISTE 
ALGUM EMPREENDEDOR EM 
SUA FAMÍLIA? TEM ALGUÉM 
COMO MODELO? O QUE SEUS 
PAIS FAZEM?

RESPOSTA: Antonio nascido 
em Porteirinha – MG aos 14 anos 
mudou-se para São Paulo capital 
onde permaneceu até os 28 anos de 
idade quando mudou-se para Olím-
pia.

Marli: nascida em Parisi-SP aos 
17 anos saiu para estudar e não re-
tornou. Mudou-se para Olímpia com 
Antônio e aqui teve dois fi lhos que 
hoje ajudam a comandar a empresa. 
Formação enfermeira e trabalhou na 
Santa Casa e município, hoje apo-
sentada. 

Antonio hoje também aposenta-
do, ainda gestor da empresa. O fi lho 
com formação em administração de 
empresa e a fi lha arquiteta.

2) QUAL FOI O MAIOR DE-
SAFIO NO COMEÇO DA SUA 
CARREIRA?

RESPOSTA: A inexperiência no 
comércio, sem capital de giro.

3) O MOTIVO QUE DETER-
MINOU A ESCOLHA DESSE 
TIPO DE EMPREENDIMENTO/ 
SEGMENTO?

RESPOSTA: Moravam em São 
Paulo e tinham o desejo de vir para 
o interior como o pai da Marli tinha 
uma representação da Purina na ci-
dade de Votuporanga viu a oportuni-
dade na época de adquirir a represen-
tação em Olímpia. 

4) O SENHOR PRETENDE 
DESENVOLVER NOVOS EM-
PREENDIMENTOS, OU APE-
NAS ALMEJA EXPANDIR O 
QUE JÁ LHE TROUXE SUCES-
SO?

RESPOSTA: A expansão é con-
tínua, porém novos empreendimen-
tos não é no momento a meta dos 
proprietários.

5) EM SUA OPINIÃO, OLÍM-
PIA É UMA CIDADE QUE OFE-

RECE OPORTUNIDADES PARA 
QUEM QUER EMPREENDER?

RESPOSTA: Olímpia nos aco-
lheu com carinho e acreditamos que 
apesar do momento vivido pelo país 
sempre há oportunidades que devem 
ser bem estudadas.

6) NA SUA OPINIÃO, QUAIS 
AS QUALIDADES NECES-
SÁRIAS PARA SER UM EM-
PREENDEDOR?

RESPOSTA: Primeiramente 

gostar do que faz para superar as difi -
culdades, ter habilidade social, saber 
planejar, ser confi ante, atualizar-se 
sempre sobre o segmento escolhido. 

7) HÁ ALGO MAIS QUE 
VOCÊ GOSTARIA DE DIZER, 
QUE NÃO FOI ABORDADO?

RESPOSTA: Satisfação de que 
nestes 32 anos de comércio, nunca 
tive um cheque devolvido, nem ação 
trabalhista, também nenhum protes-
to.

EMPRESA: BELUCCI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA
PROPRIETÁRIO: MARLI BELUCCI E ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS

ESPAÇO DO EMPREENDEDOR
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O Presidente da A.C.I.O. 
Flávio Vedovato e o empre-
sário Julio Ferrante estive-
ram na cidade de Guaraci, 
foram recebidos pelo Pre-
feito Elson Machado. Para 
tratar dos diversos assuntos 
do fomento do comércio, 
tendo em vista base territo-
rial ACIO e Sincomércio. 
Os assuntos foram à implan-
tação do cartão vale edu-
cação, cartão alimentação, 
via cartão ACCREDITO, 
A.C.I.O. e FACESP (Federa-
ção das Associações Comer-
ciais do Estado de São Pau-
lo) e também apresentaram 

ao Prefeito Elson Machado 
a proposta da implantação 
da Sub sede da Associação 
Comercial e do Sincomér-
cio na cidade de Guaraci, 
tendo em vista a base ter-
ritorial das instituições. 
Segundo Flávio Vedovato 
“O intuito sempre é o fomen-
to das atividades comerciais 
e qualifi cação, são ferramen-
tas de suma importância que 
apresentamos ao prefeito El-
son, que foi muito receptivo e 
parceiro, em todas as tratati-
vas seja do “cartão educação” 
ou “cartão alimentação”, é 
da nossa intenção termos 

em Guaraci a sub sede da 
ACIO e SINCOMERCIO”. 
Segundo o empresário Julio 
Ferrante “Sempre antenado 
com as inovações da ACIO, 
o Flávio Vedovato é de suma 
importância à implantação 
destas ferramentas em Gua-
raci, bem como em qualquer 
município. Esperamos a pos-
sibilidade das mesmas serem 
implantadas em Guaraci. 
Agradeço ao Flávio Vedova-
to pela iniciativa, e ao pre-
feito Elson por nos receber e 
ser atencioso conosco, esta-
mos a disposição pra ajudar. 
O Prefeito Elson Machado 

Tendo em vista o cresci-
mento da atividade econômica 
na Estância Turística de Olím-
pia, a ACIO e o Sincomércio 
(Sindicato do Comércio Vare-
jista de Barretos, Olímpia e Re-
gião – Sindicato Patronal) traz 
uma parceria ao segmento de 
gastronomia, pensando sempre 
no crescimento sustentável dos 
negócios.

A ACIO e o SINCOMER-
CIO inicia uma parceria junto 
com o Sr. Gourmet Consultoria 
e Assessoria Gastronômica do 
empresário Gustavo Pereira e 
Fabiana Lopez Gea , segundo 

Gustavo Pereira “A empresa é 
especializada para o atendimen-
to no mercado de alimentação e 
nutrição, visão corporativa de 
negócios e foco em superação 
de necessidades de seus clien-
tes. Agradeço imensamente a 
receptividade e o acolhimento 
da ACIO e do SINCOMERCIO 
o na pessoa do Flávio Vedova-
to, que está sempre com as por-
tas abertas para o acolhimento 
de inovação, seja qual for sem-
pre. Obrigado Flávio, obrigado 
ACIO e SINCOMERCIO.”

Segundo Flávio Vedovato, 
“A Sr. Gourmet  tem no hall e 

conhecimento no mercado gas-
tronômico, nos estamos com 
mais esta parceria para ser-
vir o empresariado local, pois 
somente com conhecimento, 
treinamento, e qualifi cação po-
demos ter um crescimento sus-
tentável dos nossos negócios, 
estaremos em breve trazendo 
mais informações sobre a par-
ceria. Agradeço ao Gustavo e 
a Fabiana e a toda equipe da 
ACIO pelo engajamento no 
projeto.”

APRESENTAÇÃO DA SR. 
GOURMET PARA A EQUIPE 
ACIO

AÇÕES E ATIVIDADES ACIO E SINCOMÉRCIO EM GUARACI

ACIO e Sr. Gourmet juntos trabalhando por você ACIO e Senac realizam ACIO e Senac realizam 
visita técnicavisita técnica

agradeceu a presença do Pre-
sidente da A.C.I.O. Flávio 
Vedovato, e do empresário 
Julio Ferrante e se prontifi -

cou a analisar as propostas 
e dar retorno nos referidos, 
e parabenizou pela iniciativa 
dos mesmos.

Dia 18 de abril de 2017, 
aconteceu a “Visita Técnica 
em Barretos”, pelos alunos 
dos cursos,  Financeiro e Re-
creador. Nesta oportunidade 
a Unidade SENAC-Barretos 
foi apresentada aos alunos 
do Curso Financeiro.

Os alunos do Curso de 
Recreador fi caram conhe-
cendo o Buff et Villa Baboo, 
um espaço criado para to-
das as idades, a Proprietária 
Cláudia Martinelli Baldini 
disse que ser recreador , é 
ser alegre, divertir por meio 
de atividades lúdicas ou não, 

sempre com muito respeito, 
e responsabilidade, cabe ao 
recreador organizar, explicar 
e conduzir as atividades. Se 
a atividade for para crianças 
a responsabilidade é maior, 
porque o recreador fará parte 
de um sonho.

Os Cursos SENAC, em 
parceria com a ACIO e SIN-
COMÉRCIO, acontecem na 
ACIO.

Consulte o site: www.
aciolimpia.com.br, ou entre 
em contato (17)3281-6223.

Escolha o seu futuro, não 
espere prepare-se para ele.
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A.C.I.O. realiza o sorteio da campanha 
das mães “Mãe, você é tudo de bom!”

A Associação Comercial 
e Industrial de Olímpia reali-
zou na noite de ontem o sor-
teio da campanha das mães, 
“Mãe, você é tudo de bom!”; 
foram sorteados 11 prêmios 
sendo 1 Gift Voucher de uma 
diária no Celebration Resort 
Olímpia, para um casal, com 
até 2 acompanhantes crian-
ças até 12 anos e 10 vale 
compras ,sendo o de maior 
valor , o primeiro premio  
R$2.000,00 para serem gas-
tos nas empresas participan-
tes da campanha. 

Estiveram presentes 
no sorteio o Presidente da 
A.C.I.O. Flávio Vedovato, 
como também o empresário 

José Aparecido Passi (Passi 
Móveis), e Suzana Olmos 
(Shopping do Bebê – Bê á 
Bá), entre outros empresá-
rios, a equipe da A.C.I.O. , 
além de testemunhas e a im-
prensa local.

A Associação Comercial 
e Industrial de Olímpia agra-
dece a todos os comerciantes 
que aderiram à campanha do 
Dia das Mães 2017 “Mãe, 
você é tudo de bom!”, refor-
çamos nossos agradecimen-
tos e o apoio do Iquegami 
Supermercados na pessoa do 
proprietário José Iquegami, 
a Sorvetes Olmos na pes-
soa do proprietário Flávio 
Olmos, ao CIEE (Centro de 

Integração Empresa-Escola) 
na pessoa do Sr. Ney, SIN-
COMÉRCIO Sindicato Pa-
tronal Barretos, Olímpia e 
Região na pessoa do senhor 
Roberto Arutim, Hot Beach 
Free na pessoa do senhor 
Sergio Ney. 

Segundo Flávio Vedova-
to – Presidente da A.C.I.O. 
“A campanha das mães 
“Mãe, você é tudo de bom!” 
foi um grande sucesso, agra-
decemos a todos os empre-
sários de Olímpia e distritos 
que aderiram a promoção, 
este ano,  o diferencial da 
campanha será direto nas 
empresas participantes ou 
seja, serão 10 prêmios em 

vale compras, onde o ganha-
dor deverá consumir o valor 
nas empresas participantes 
da campanha das mães da 
ACIO , sempre para o for-
talecimento do comércio e 
de nossas ações  em parceria 
com os empresários e cola-
boradores”.

O empresário José Apa-
recido Passi da empresa 
“Passi Móveis” reforçou “a 
necessidade de aderir a essas 
campanhas promocionais da 
ACIO, pois os consumidores 
nos procuram em nossa em-
presa, fazem suas compras e 
solicitam sempre os cupons 
das campanhas promocio-
nais da ACIO, isso promove 

mais vendas e mais consu-
mo. Estamos gratos pelas 
ações da Associação Comerc 
ial e Industrial de Olímpia, 
contem comigo sempre”.

A empresária Suzana Ol-
mos da empresa Shopping 
do Bebê Bê à Bá também es-
teve presente reforçou “que 
sempre é parceira das ações 
da ACIO e é muito importan-
te a adesão nas campanhas 
promocionais, pois fomenta 
o comércio e as vendas nas 
lojas participantes. Parabéns 
a ACIO e a todos os partici-
pantes”. 

Segue relação dos Ga-
nhadores da Promoção 
“Mãe, você é tudo de bom!”

11º Prêmio: 1 Gift Voucher de uma diária no Celebration 
Resort Olímpia, para um casal, com até 02 acompanhan-
tes crianças até 12 anos.
Ganhador(a): Rosângela de Fátima Alves Neves
Loja Sorteada: SUPERMERCADO IQUEGAMI

10º Prêmio: Vale compras no valor de R$100,00  
Ganhador(a): Nelson de Jesus Duarte
Loja Sorteada: SUPERMERCADO IQUEGAMI

09º Prêmio: Vale compras no valor de R$100,00 
Ganhador(a): Alessandra da Silva
Loja Sorteada: MINI MERCADO PISSINATO

08º Prêmio: Vale compras no valor de R$200,00 
Ganhador(a): Irene Rodrigues Barbosa Pellini
Loja Sorteada: SUPERMERCADO IQUEGAMI

07º Prêmio: Vale compras no valor de R$200,00
Ganhador: Mauro Caetano de Lima
Loja Sorteada: SUPERMERCADO ZANOTTI

06º Prêmio: Vale compras no valor de R$300,00
Ganhador(a): Lourdes Romero Giroto Dorati
Loja Sorteada:SUPERMERCADO IQUEGAMI

05º Prêmio: Vale compras no valor de R$400,00
Ganhador(a): Jocelaine Aparecida Pitelli Mussolin
Loja Sorteada: SUPERMERCADO IQUEGAMI
 
04º Prêmio: Vale compras no valor de R$500,00
Ganhador(a): Eliana Furlan
Loja Sorteada: O BOTICÁRIO

03º Prêmio: Vale compras no valor de R$500,00
Ganhador(a): Rosangela Pereira da Silva Cramme
Loja Sorteada: SUPERMERCADO IQUEGAMI

02º Prêmio: Vale compras no valor de R$1.000,00
Ganhador(a): Solange Aparecida Regonha Bresqui
Loja Sorteada: J MAHFUZ

01º Prêmio: Vale compras no valor de R$2.000,00
Ganhador(a): Maria Adriana da Silva
Loja Sorteada: SUPERMERCADO IQUEGAMI
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A Associação Comercial e Industrial 
de Olímpia e o SINCOMERCIO 
estiveram presente na loja Nova 

N’alice parabenizando as proprietá-
rias Adélia e Goreti pelo empreendi-
mento  e desejando boa sorte, e mui-

to sucesso nessa nova caminhada. 

A Associação Comercial e Industrial 
de Olímpia e o SINCOMERCIO 

estiveram presente na empresa Foto 
Kiko parabenizando os proprietários 

pelos 42 anos de fundação e pelo 
sucesso e dedicação no comércio da 

Estância Turística de Olímpia.

A Associação Comercial e Industrial 
de Olímpia e o SINCOMERCIO 

estiveram presente na loja Casa Mo-
derna parabenizando o proprietário 
Rodrigo Deusi pelo empreendimen-
to  e desejando boa sorte, e muito 
sucesso nessa nova caminhada.


