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Conheça os nossos parceiros e aproveite os benefícios!

Concederá de 5% a 10% de
descontos nos pagamentos à
vista ou no cartão de débito.

Concederá 10% de
desconto na mensalidade
de associados e
funcionários.

Pindamonhangaba ganha academia para o cérebro
Curso exercita memória, concentração, criatividade e confiança, melhorando o
desempenho das pessoas nos estudos, no trabalho e na vida pessoal
Muita gente hoje se preocupa em ir à academia para malhar os
músculos do corpo ... Mas o cérebro também pode – e precisa!
– ser exercitado. Com exercícios estimulantes, é possível
melhorar habilidades como memória, concentração,
raciocínio e criatividade. Agora isso é possível em
Pindamonhangaba, onde está sendo inaugurada uma unidade
SUPERA Ginástica para o Cérebro.
A empresa Supera Ginástica para o Cérebro é a mais nova
associada da Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba- ACIP. A Associação deseja sucesso ao
novo empreendimento que chega para somar muito ao setor
de serviços da cidade.
A empresa é do empreendedor social Rafael Claro, que
decidiu investir na cidade por acreditar que
Pindamonhangaba em enorme potencial e características para
receber uma Academia de Ginástica para o cérebro.
“Pindamonhangaba é a única cidade do Vale do Paraíba com
mais de 80.000 habilidades que não tinha uma Unidade do
Método Supera o que na visão dele é uma grande novidade
para população”, comemora.
Durante a semana de inauguração, que aconteceu entre os
dias 15 e 20 de outubro, a população pode conhecer mais
sobre o funcionamento do cérebro em palestras, participar de
aulas gratuitas e interagir com jogos e outras ferramentas para
exercitar o cérebro.
Quer conhecer? A unidade Pinda, fica na Rua Dr. Campos
Sales, 549, Chácara da Galega. O telefone para contato é (12)
3522-2291 ou (12) 99875-5429.

Mas como funciona uma academia para o
cérebro?
O curso na academia do Método SUPERA é diferente de tudo
o que você já viu. As aulas acontecem uma vez por semana e
têm duas horas de duração.
O material didático exclusivo é diferenciado; os halteres dão
lugar ao ábaco, principal ferramenta do curso que serve para
fazer cálculos de forma prazerosa e bem diferente. Com o
aprendizado, o aluno desenvolve o raciocínio e a
coordenação motora.
E as atividades aeróbicas? Em uma academia de ginástica para

o cérebro, elas ganham outro nome:
as neuróbicas. São atividades que
fazem com que seu cérebro saia da
zona de conforto, criando novas
conexões. Quer exemplos? Escovar
os dentes com a mão não
dominante, andar de costas, mudar
o relógio de pulso, fazer um novo
trajeto para o trabalho...
Além disso, em uma academia para
o cérebro, os alunos usam jogos de
tabuleiro, individuais ou em grupo,
desenvolvendo habilidades
cognitivas e socioemocionais, como
estratégia, relacionamento e
autoconfiança.
As apostilas com exercícios
exclusivos, dinâmicas em grupo e vídeos motivacionais
também fazem parte das aulas da academia, contribuindo para
a aplicação de uma metodologia eficaz na estimulação
cerebral.
Os professores são capacitados para orientar os alunos no uso
dos “equipamentos”, estimulando-os a pensar nos desafios
propostos e a solucioná-los sozinhos.

Por que praticar?
De acordo com a neurociência, os exercícios para o cérebro
aumentam a reserva cognitiva, deixando o cérebro
mais ágil para encontrar os caminhos necessários
para nossas atividades diárias.
“Graças à neuroplasticidade - capacidade do
cérebro em se modificar de acordo com estímulos
-, essa ginástica fortalece as conexões entre os
neurônios, desenvolvendo seu potencial e
melhorando as habilidades cognitivas, como
memória, concentração, raciocínio,
criatividade...”, explica Rafael, especialista em
ginástica para o cérebro e diretor da unidade
SUPERA Pindamonhangaba.
O cérebro é um dos órgãos mais importantes e essenciais para
a sobrevivência. Sem ele não teríamos a capacidade de
raciocinar, pensar e ter sentimentos. Além disso, o
funcionamento do corpo também depende dele!
“Para ter uma vida saudável, não se pode deixar o cérebro nem
o corpo de lado. É preciso praticar atividades físicas
regularmente, dormir bem, beber muita água, ter uma
alimentação balanceada e não se esquecer do órgão mais
importante do nosso corpo. Exercitá-lo com desafios na
medida certa é o grande segredo para a longevidade”,
completa Rafael.

Promoção ACIP Vale Mais
faz dois sorteios
referentes ao Natal

em

Para aquecer ainda mais as vendas durante o
Natal, a ACIP fará dois sorteios da promoção
ACIP Vale Mais referente ao Natal. Os sorteios
acontecem em dezembro e janeiro. A diretoria
da ACIP pede que os associados participantes
da promoção entreguem os cupons aos
clientes e os oriente a preencher corretamente
o cupom, colocando-os na urna no prazo
correto da promoção.
O primeiro sorteio acontece no dia 20 de
dezembro, às 20h, na Praça Monsenhor
Marcondes, quando serão sorteados 10 valecompras de R$ 500,00. O próximo sorteio será
realizado no dia 12 de janeiro de 2019, às 11h, na
Praça Monsenhor Marcondes, com sorteio de
10 vale-compras de R$ 500,00 + 1 vale-compra de
R$ 5mil.
Para participar o consumidor precisar comprar
um valor mínimo de R$ 40,00 nas lojas
associadas e participantes da promoção,
preencher corretamente o cupom e coloca-lo
na urna, sempre no dia anterior ao sorteio. Não
é permitida a entrega de cupons na hora do
sorteio. As campanhas são autorizadas pela
Caixa Econômica Federal. Esse ano, os cupons
que não foram sorteados nos sorteio
anteriores, voltam para a urna para o sorteio de
janeiro de 2019.
“Essa é uma forma interessante de prêmios, já
que o dinheiro volta ao comércio, pois, os
ganhadores só podem utilizar os vale-compras
nas lojas associadas e participantes da
promoção”, comenta Thiago Derrico,
presidente.
Contamos com o apoio de todos os associados
para que a promoção seja um sucesso.

Evento comemora mês das crianças
com diversas atividades
No sábado dia 20 de outubro, a ACIP realizou evento em comemoração ao
mês das crianças com diversas atividades na Praça Monsenhor
Marcondes. Durante o evento aconteceu mais um sorteio da promoção
ACIP Vale Mais. Os ganhadores foram: Maria Lúcia Silva Santos, Ana
Carolina Félix Ribeiro, Beatriz Aureliano do Amaral, Maria Emília B. Santos
e Tatiana Dezon. Cada um ganhou um vale-compra de R$ 500,00, que
deverão ser trocados nos estabelecimentos associados da ACIP e
participantes da promoção.

Desfile Infantil
O ponto alto do evento foi o
desfile infantil
apresentando a coleção
primavera/verão.
Participaram do desfile as
lojas: Original, Jujuba, Vic
Luli e TT Kids. A ACIP
agradece a participação dos
comerciantes que se
emprenharam para que o
desfile fosse um sucesso.
Atendimento ao público
Além do desfile e do
sorteio, o evento ofereceu
ainda: recreação e pintura
no rosto para as crianças,
distribuição de pipoca e
algodão-doce, com as
empresas Fantastic Play e
B.Day Kids; som com o DJ
Yago, foto lembrança, com a
empresa Selfie Mani, corte de cabelo com a Embeleze e informações sobre
saúde com a Nova Oxy Academia.

ACIP participar do I Encontro de Guias e
Receptivos Turísticos de Pindamonhangaba
A ACIP - Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba – ACIP participou no dia 7 de
novembro do I Encontro de Guias e Receptivos Turísticos
de Pindamonhangaba que acontece até às 16h na Pousada
Sagrados Corações. O objetivo do encontro é reunir
empresas do setor para a troca de experiências.
Participaram do evento, empresas das cidades de
Pindamonhangaba, Tremembé, Taubaté, Monteiro Lobato,
São José dos Campos, São Francisco Xavier, Mogi das
Cruzes, Jacareí, Roseira, Aparecida, Canas, Cruzeiro, Santo
Antonio do Pinhal, Campos do Jordão, Guaratinguetá, Lagoinha, Redenção da Serra,
Cunha, São José do Barreiro, Gonçalves, Sapucaí Mirim, entre outras.

ACIP realiza Encontro de Negócios em parceria com o Sebrae e o Senac
O Encontro de Negócios aconteceu no dia 13 de novembro reunindo empresas de
Pindamonhangaba e região. Realizado pelo Sebrae, em parceria com a Associação
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba –ACIP e o Senac, o Encontro de Negócios
teve como objetivo promover a divulgação das empresas participantes.
De acordo com Thiago Derrico, presidente da ACIP, o Encontro foi de grande
importância, pois proporcionou a realização de negócios. “A ACIP sempre está
preocupada em realizar eventos que auxiliam no desenvolvimento dos empresários da
cidade”, salientou.
O diretor do Sebrae, Fábio de Paula Augusto,
explicou a dinâmica do Encontro e salientou que
após o encontro, cada participante receberá o
mailing com as informações de todas as
empresas presentes. “O objetivo do Sebrae é a
geração de negócios e o Encontro é uma
excelente oportunidade para as empresas”. O
diretor ressaltou ainda que para 2019 estão
previstos encontros em diversas áreas.
A gerente do Senac , Ana Cláudia Galhardo Palma, agradeceu a presença de todos e
salientou a importância da parceria com a ACIP e o Sebrae. “O Senac está à disposição
para o desenvolvimento de empresas e pessoas”.
O Encontro aconteceu durante toda a tarde, e durante o evento todas as empresas
puderam apresentar seus produtos e serviços, sempre com a mediação de um
representante do Sebrae. Houve troca de cartões e alguns negócios foram fechados
durante o evento.

ACIP investe em parceiros na área de Educação

