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NATAL Legal é no Comércio Local

Como forma de comemoração, a Asso-
ciação Comercial e Empresarial de Artur
Nogueira (Acean) criou a campanha
“NATAL LEGAL E NO COMÉRCIO
LOCAL" Além de fortalecer a econo-
mia do comércio local, a campanha irá
sortear oito vales compras no valor de
R$1.000,00 cada  nos comércios associ-
ados participantes e mais 4 vales com-
pras no valor de R$ 500,00 cada pelo
aplicativo da ACEAN.
O Natal é uma oportunidade de agrade-
cer e celebrar, e muitos optam em
homenageá-los em forma de presente.
Essa atitude movimenta o comércio.
Para participar da campanha, basta bai-
xar o APP ACEAN Artur Nogueira e se
cadastrar no clube de vantagens e parti-
cipar do sorteio. O participante estará
concorrendo a quatro vales compras no
valor de R$500,00 cada para comprar
nos comércios associados aderentes a
campanha. Vale ressaltar, que qualquer
pessoa pode participar, porém, o sortea-
do poderá comprar nos comércios asso-
ciados participantes da campanha.
E também comprar nos comércios iden-
tificados com o cartaz da promoção e

pedir seus cupons, onde serão sorteados
oito vales compras no valor de mil reais
cada, podendo ser gastos nas lojas parti-
cipantes.
O sorteio acontecerá no dia 08 de Janei-
ro às 16h pelo aplicativo e na Praça da
Fonte  . A plataforma digital fará o sor-
teio automático por nome e enviará noti-
ficação do ganhador e na Praça será
feito ao vivo prersencialmente o sorteio
em cupons .Após o sorteio, a Acean tam-
bém irá divulgar os ganhadores em seu
site e nas mídias sociais.

Confira os comércios parti-
cipantes da Campanha.

Agropecuária Montoya
Álamo Papelaria e Brinquedos
Aleixo Bombas e Motores
Alquímico Farmácia de Manipulação
Amaro Center
Art Informática
Auto Center Marquinhos Pneus
Auto Elétrica Ferreira
Auto Escola Bilo
Auto Mecânica Quirino

Auto Mecânica Tipos
Auto Posto Arraial
Auto Posto TKN
Auto Técnica Miyazaki
Bacaninha Tecidos
Bike Mania
Bueno e Berton corretora de Seguros
Casa do Eletricista
Castelinho Brinquedos
Casual Jeans
Censura Modas
Chocolate com Pimenta
E.N.A Produções Fotográficas
Fábrica dos Óculos
Farmave Farmácia de Manipulação
Jamar Calçados
Guidolin Materiais Elétricos
Julietti & Julietti
Juma Auto Peças
Kimodinha
Locações de Artur Nogueira
Loja da Detinha
Loja Sarai
Lojas Ed+
Magazine Montoya
Maria Monteiro Modas
Maria Alice Modas
Materiais Para Construção Nogueirense
Montoya Magazine
Microlins
Nicole Antoniolli
Ótica Bandeirantes
Ótica Rozalez
Óticas  Ipanema
Óticas Iza
Planalto materiais para construção
Petrocenter
Projeto Training School
Promatex
Rafayane Modas
RC Cosméticos
Relojoaria 15 Horas
RN Academia
Supermercado Bela Vista
Tintas Nogueirense
Traia Pesca
Vitória Cosméticos
WS Lubrificantes
Zipper Magazine
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ACEAN está novamente entre as finalistas do
Prêmio AC Mais 2021

A Federação das Associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo (Facesp)
divulgou as finalistas do Prêmio AC
Mais 2021. O evento on-line para reve-
lar os destaques ocorrerá em 10 de de-
zembro, às 10h30, com transmissão pelo
canal da Facesp no Youtube e pelas re-
des sociais.
A tradicional premiação ocorre desde
2014 e reconhece as Associações Co-
merciais que obtiveram melhores resul-
tados, atendendo às necessidades dos
associados, colaboradores, fornecedo-
res, sociedade e outras entidades par-
ceiras.
As Associações Comerciais são premi-
adas em quatro categorias, cada uma
delas dividida em entidades de peque-
no, médio e grande porte.
Vejam abaixo quais são as finalistas
desta edição, em cada categoria:

CATEGORIA GESTÃO
Grande porte: Barueri, Limeira e
Piracicaba

Médio Porte: Batatais, Leme e Sumaré
Pequeno Porte: Artur Nogueira, José
Bonifácio e Novo Horizonte
CATEGORIA DESENVOLVIMENTO
LOCAL
Grande Porte: Santo André, São José do
Rio Preto e São José dos Campos
Médio Porte: Assis, Marília e Ribeirão
Pires
Pequeno Porte:  Bariri, Euclides da Cu-
nha Paulista e Juquiá
CATEGORIA PRODUTOS e SERVI-
ÇOS
Grande Porte: Guarulhos, Ribeirão Preto
e São Carlos
Médio Porte: Itapira, Mococa e Santa
Cruz do Rio Pardo
Pequeno Porte: Descalvado, Garça e
Pompéia
CATEGORIA MELHORES PRÁTICAS
BOA VISTA SCPC
Grande Porte: Franca, São Caetano do Sul
e Taubaté
Médio Porte: Embu, Itaquaquecetuba e
Presidente Prudente
Pequeno Porte: Regente Feijó, Salesópolis
e São Miguel Arcanjo
“Para a ACEAN é motivo de orgulho es-
tar mais uma vez entre as finalistas do
Premio AC+.
Ao longo destes anos pudemos ser
finalistas e ganhadores do premio, o que
nos mostra que estamos no caminho cer-
to, nos motivando a fazer e a ser cada vez
melhores. Gratidão a todos que nos aju-
daram nesta trajetória, de forma ímpar"
Ricardo Rieli Duzzi Presidente ACEAN

Pronto Socorro Municipal recebe doações
realizadas pela ACEAN e Empresários Locais.

Multiparametro, 2 Cadeiras de Rodas , 3
Cadeiras de Banho, 2 suporte para soro
com rodas, 2 caixas de mascaras, 2
estetoscópio e 1 suporte de  para fixação
do monitor doados pelas empresas abai-
xo:
Guidolin Materiais Elétricos
Promatex
Imobiliária Paulo Valim
Bacaninhas Tecidos
Amaro Center Materiais para Construção
Barranco Terraplenagens
Madeireira  Pau Brasil
Juma Auto Peças
Piscicultura Mariano
Planalto Materiais para Construção
Ellos Seguros
Atrevida Modas
Auto Posto Arraial
Arrivabene  Contabilidade
Agropecuária Laranjeiras
Supermercado Buona Gente
ACEAN
O Presidente da Entidade Ricardo Rielli
Duzzi agradece a todos os empresários
envolvidos que abraçaram a idéia para tra-
zermos mais qualidade ao atendimento
para nossos munícipes. Em Especial ao
Senhor Ex Presidente  da ACEAN
Raimundo Stocco, onde não mediu esfor-
ços para batalhar pela  causa.
“Como sempre digo, ninguém faz nada so-
zinho é sempre preciso união” A  ACEAN
precisa e conta com a colaboração de
cada comércio, empresa e indústria sem
eles não  é possível realizar ações para
nosso Município.” Ricardo Rieli Duzzi

A mesma foi idealizada pelo empresá-
rio local e EX- Presidente da ACEAN
Raimundo Stocco e abraçada pelos
empresários locais juntamente com a
ACEAN (Associação Comercial Em-
presarial de Artur Nogueira). Onde fo-
ram doados
2 ventiladores Pulmonares – (doados
pela Empresa  M.A Andrade  Trans-
portes)
2 camas hospitalares 1005S - (doados
pela Empresa  M.A Andrade  Trans-
portes)
2 Colchões hospitalares D33 – (doa-
dos pela Empresa  M.A Andrade
Transportes)
1  freezer Consul para medicamentos
– ( doado pela  Empresa Kels)
2 Purificador de água Colomarq – (do-
ado pela Empresa  Selecta)
2 Aspirador de Secreção – (doado pela
Empresa Microlins e GCY Contabili-
dade)
15 Cobertores – (doado pela Empresa
Green Camp)
E valores em dinheiro para a aquisição
de:
2 Bombas de Infusão, 1 Monitor
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ACEAN anuncia a doação de oitenta pinheiros
para o natal de Artur Nogueira

“Natal é um tempo de confraterniza-
ção”, essa frase inspirou a diretoria da
Associação Comercial e Empresarial
de Artur Nogueira.
Artur Nogueira já está entrando no cli-
ma do Natal e já ganhou, nesta quarta
(1º) uma decoração especial. São 80
pinheiros, doados pela Associação
Comercial e Empresarial de Artur No-
gueira (ACEAN), que já foram plan-
tados na AV. Dr. Fernando Arens, o que
deixará a avenida do Berço da Amiza-
de mais linda, não só no período nata-
lino. A iluminação fica a cargo da se-
cretaria de Cultura de Artur Nogueira.
O presidente da Associação Comerci-
al de Artur Nogueira, Ricardo Duzzi,
comenta a importância da valorização
do comércio por parte do Executivo
Municipal. “Revitalizar praças e aveni-
das é muito importante para o nosso

comércio, proporcionando conforto e
bem-estar para os clientes, valorizando
nossos comerciantes”.
“Natal é a celebração da cultura popu-
lar para fortalecer os laços de respeito e
afeto entre as pessoas. A ideia é envol-
ver toda a comunidade através do ato
simbólico, onde a energia de um singelo
enfeite natalino representa a comunhão
dos povos pela paz e amor”, diz Duzzi.
A Prefeitura Municipal lançou a progra-
mação “Artur Nogueira Iluminada
2021”. Serão mais de 20 dias de even-
tos, com apresentações da Orquestra
Sinfônica Jovem e convidados, recitais,
festa solidária às pessoas atendidas por
programas sociais do município, lives
especiais, visitas do Papai Noel, e muito
mais.
O prefeito Lucas Sia (PSD) convida a
população nogueirense a desfrutar de
momentos mágicos nesse final de ano.
“Preparamos essas atrações com muito
carinho e tenho a certeza de que encan-
tará todas as famílias nogueirenses. Que
essa linda programação possa levar ale-
gria a todos depois desses dois anos de
pandemia. Será um lindo presente à po-
pulação”, destacou.

Fonte: Correio Nogueirense
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Campanha "Poupança Premiada" do Sicredi chega à reta final com sorteio de R$ 1 milhão
Sorteio especial será realizado no dia 20
de dezembro. Ação de incentivo ao hábi-
to de poupar promoveu abertura de mais
de 96 mil novas poupanças no Sicredi
Com mais de R$ 1,3 milhão em prêmios
distribuídos, a campanha “Poupança Pre-
miada” entra na reta final com o sorteio
especial de R$ 1 milhão, no dia 20 de
dezembro. A promoção realizada pelo
Sicredi nos estados do Paraná, São Pau-
lo e Rio de Janeiro teve início no mês de
março com sorteios semanais de R$ 5
mil, que seguem até o fim da campanha,
além da premiação especial de meio mi-
lhão de reais entregue no mês de outu-
bro. Ao todo, mais de R$ 2,5 milhões
em prêmios serão distribuídos aos asso-
ciados da instituição financeira coopera-

tiva ao longo da ação.
Segundo a gerente de Desenvolvimento de
Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ,
Adriana Zandoná França, além de contem-
plar os associados, a campanha tem o ob-
jetivo de incentivar o hábito de poupar. “A
poupança é uma das modalidades mais tra-
dicionais entre os brasileiros, isso por ser
uma forma simples e de baixo risco para
aplicação de recursos, sem contar a van-
tagem de não incidir impostos ou taxas.
Essa facilidade é uma opção para que mui-
tas pessoas iniciem o seu planejamento fi-
nanceiro para atender objetivos de curto,
médio ou longo prazo”, afirma.
A associada do município de Figueira, no
interior do Paraná, Evanildes Granemann,
conhece bem a importância de iniciar um

planejamento financeiro. Ela foi a contem-
plada no sorteio especial, realizado em
celebração ao Dia Mundial da Poupança.
Ao receber o cheque simbólico de R$ 500
mil, a poupadora destacou os diferenciais
do cooperativismo de crédito para o in-
vestimento de recursos. “Acredito que para
cuidar do dinheiro temos que escolher um
lugar em que a gente confia. Onde as pes-
soas orientam você, explicam tudo que a
gente precisa saber. Por isso, escolhi o
Sicredi. É muito importante que a gente
guarde pelo menos um pouquinho de di-
nheiro todo mês, assim, se um dia preci-
sar, terá esse amparo”, comentou.
A especialista do Sicredi lembra que, além
do relacionamento próximo, a instituição
financeira cooperativa ainda oferece ou-
tras vantagens ao associado e as comuni-
dades onde atua. “Os recursos captados
pelas cooperativas por meio da poupança
ou outros serviços financeiros são
reinvestidos na região promovendo um
ciclo virtuoso com geração de renda, de-
senvolvimento econômico e social. Além
disso, o associado ainda participa de mo-
delo com gestão participativa e tem direi-
to à participação nos resultados gerados

pela instituição no final de cada ano”, ex-
plica.
Durante a campanha, o Sicredi registrou
um incremento de mais de R$ 1,24 bilhão
em poupança nos estados do Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro, chegando ao total
de mais de R$ 8,55 bilhões em carteira
consolidada. “Esse volume é importante
porque os recursos incrementam a
contratação de crédito rural e comercial
pelos associados fortalecendo a economia
regional", afirma Adriana.
Poupadores ainda podem participar
Até agora, já foram gerados mais de 128
milhões de números da sorte da “Poupan-
ça Premiada”. E para participar é simples.
Durante a campanha, a cada depósito de
R$ 100 na poupança, o associado ganha
um número da sorte para concorrer aos
prêmios. Se as aplicações forem na mo-
dalidade poupança programada, quando o
associado
autoriza o depósito mensal e de forma au-
tomática em sua poupança, as chances
dobram com dois números da sorte para
concorrer. A visualização dos cupons e a
conferência dos ganhadores da campanha
estão disponíveis no site da campanha







Desejamos a todos clientes e amigos
um Feliz Natal e

um Próspero Ano Novo
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