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Acib sorteia moto da
promoção Meu pai, meu herói
serviço

Sebrae Aqui

encontro

PIT STOP
REALIZOU 138
ATENDIMENTOS

ATENDIMENTO
TEM PARCERIA
DA ACIB

ASSOCIAÇÕES
COMERCIAIS
SE REÚNEM

palavra do presidente

oportunidade para
homenagear os pais

campanha promocional
no comércio

É com grande satisfação que nós da Acib
premiamos mais um consumidor no Dia
dos Pais, data tão importante para o nosso
comércio. Em todas as campanhas temos a
intenção de sortear um prêmio relacionado
ao tema, por isso na promoção Meu pai,
meu pai sorteamos uma moto. E para nossa
surpresa o ganhador, Ghabriel Belinello
Barbosa, é pai de duas crianças. Além
disso, ele ainda colabora para o comércio
de Birigui por meio do seu trabalho
como montador óptico em uma empresa
associada, a ótica Vendrame.

Com o objetivo de estimular os consumidores
a comprar no comércio de Birigui, os
colaboradores da Acib visitaram as lojas
da cidade no dia 12 de agosto, véspera do
Dia dos Pais, reforçando a divulgação da
campanha Meu pai, meu herói. Na ocasião,
os estabelecimentos abriram em horário
especial, até as 16h, para atender os
clientes que não têm disponibilidade para
comparecer às lojas no horário tradicional.
Na

data,

a

equipe

da

associação

Pai ganha moto da
promoção Meu pai, meu herói

visitou

aproximadamente 50 lojas nas principais ruas do
comércio, como Barão do Rio Branco, Bento da Cruz,

É importante destacar que o cupom sorteado foi

Siqueira Campos e Sete de Dezembro. “Todas as

depositado em uma loja tão tradicional como o

lojas que visitamos estavam bastante movimentadas

Boticário, associada há mais de 20 anos e que

e os comerciantes informaram que as vendas foram

participa de todas as campanhas da Acib, o que

positivas”, contou Josiane Mendes, gestora da Acib.

mostra a força das nossas promoções, que visam
fomentar mais ainda a nossa economia local. Por

A prática da associação de visitar os lojistas na

tudo isso, alcançamos nosso objetivo em mais uma

véspera das datas comemorativas importantes para

campanha realizada para o Dia dos Pais.

o comércio começou na campanha Amor em Dobro,
promovida para o Dia das Mães e Dia dos Namorados,

Lembramos ainda que agosto foi um mês que

e deverá ser contínua devido à resposta positiva dos

participamos de muitas ações. As informações

comerciantes obtida pela Acib.

completas sobre todos os eventos você confere
neste informativo. Boa leitura!

Entre em contato com
a Acib e saiba mais: (18) 3649-4222.

O montador óptico Ghabriel Belinello Barbosa,
25 anos, de Birigui, foi o ganhador da moto
Fly, da Traxx, de 250 cilindradas, sorteada na
promoção Meu pai, meu herói, realizada pela
Acib para o Dia dos Pais. O sorteio ocorreu na
noite do Dia dos Pais, na praça Doutor Gama,
no centro de Birigui. A entrega oficial do
prêmio, avaliado em R$ 10 mil, foi no dia 18 de
agosto, na sede da associação. Ghabriel é pai
de um menino de 4 anos e de uma menina
de 2.

“Somos associados da Acib há mais de 20 anos e
participamos das campanhas desde então, pois são muito
importantes para a empresa e para os nossos clientes
também, que já entram na loja procurando o cupom para
participar de todas as promoções. Nós ficamos muito
felizes em dar esta oportunidade para nosso cliente”,
disse Lucilene Favaro Benasse, supervisora de lojas O
Boticário. “Nós, da Acib, ficamos muito satisfeitos em
premiar mais um consumidor nesta data comemorativa
do Dia dos Pais, que é muito importante para o nosso
comércio”, frisou Décio Marchi Júnior, presidente da
associação.

O cupom premiado foi depositado por ele na loja O
Boticário, da rua Barão do Rio Branco, na compra de

ADESÃO

um perfume. Ghabriel contou que a “compra premiada”

De acordo com Josiane Mendes, gestora da Acib, 250

foi realizada na semana do sorteio. “Eu comprei um

empresas aderiram à promoção e foram distribuídos

perfume de presente do Dia dos Pais para o meu sogro,

326 mil cupons no total. Mesmo com a chuva no dia

preenchi o cupom e fui sorteado”, informou o montador,

do sorteio, alguns moradores acompanharam o evento.

que trabalha na ótica Vendrame.

“Apesar da chuva, diversas pessoas compareceram na
praça para depositar seus cupons minutos antes do

Décio Marchi Júnior
Presidente da Acib

sorteio”, ressaltou a gestora. A promoção recebeu o
apoio das empresas Traxx e Viviane Motors.

Sebrae Aqui é inaugurado em
Birigui com parceria da Acib

Colaboradores de empresas associadas
participam de treinamento

Birigui passou a sediar no dia 18 de agosto
o Sebrae Aqui, canal de atendimento e
de orientação presencial para micro e
pequenas empresas da cidade. A unidade,
que substituiu o Posto de Atendimento ao
Empreendedor (PAE), conta com a parceria
da Acib. O Sebrae Aqui funciona no prédio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) de
Birigui, na rua Nilo Peçanha, 301, no Centro.
O atendimento é realizado de segunda a
sexta-feira, das 8h às 16h30.

Profissionais de empresas associadas à
Acib participaram nos dias 14, 15 e 16 de
agosto do treinamento Atendimento ao
cliente e técnicas de vendas, promovido
pela associação. O objetivo é treinar os
participantes para melhor atender os
consumidores, além de ensiná-los a aplicar
estratégias de vendas para fortalecer as
empresas onde atuam.

Tenho certeza que aqui vai funcionar bem, pois os
parceiros são bons e não adianta só a vontade do
Sebrae-SP”, destacou Skaf, ressaltando que a unidade
de Birigui é a 68ª do Sebrae Aqui no estado de São
Paulo, que contará até dezembro com 223 unidades
nos municípios paulistas.

As aulas são ministradas pelo consultor empresarial
Fábio Ferreira, no salão social da associação. “Eu
achei ótimo. A dinâmica que ele (Fábio) fez é muito
boa e diferente do que vemos em palestras. Falou
sobre a nossa expressão e o retorno que damos para
o cliente. A gente consegue desde o primeiro dia de
treinamento colocar os ensinamentos em prática”,
destacou a vendedora Fabiana Cristina Lima, 34, da
loja de roupas Spaço Chic.
“E vimos ainda que depois do fechamento da venda
temos que dar um suporte para o cliente”, completou
Alice Karine Brasil, 18, analista de crédito da ótica
Especialista. Ao todo a capacitação contou com 24
pessoas. Além da loja de roupas Spaço Chic e da ótica
Especialista, participaram a padaria Master Pão, M&J
Confecções, Sandra Modas e bar e restaurante Barão.

ATENDIMENTO
O

atendimento

O treinamento tem duração de 12 horas, divididas em
no

Sebrae

Aqui

é

prestado

por duas agentes capacitadas para atender os
empreendedores. A unidade também conta espaço
para atendimentos coletivos, como palestras, oficinas
e cursos. A estimativa para 2017 é realizar cerca de 2,1
mil atendimentos no município. O espaço substitui o
O espaço é resultado de uma parceria entre a Acib,

PAE com um novo formato de trabalho para fortalecer

o Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de

ainda mais o empreendedorismo local, como nova

Birigui (Sinbi), Sindicato dos Contabilistas (Sincontabi),

comunicação visual, equipamentos mais modernos e

Prefeitura de Birigui e o Serviço Brasileiro de Apoio

estrutura integrada de atendimento e capacitações,

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP). A

além de acesso a conteúdos de gestão e inovação de

inauguração contou com a presença dos presidentes

forma que as necessidades dos empreendedores e

das entidades, inclusive o do Sebrae-SP, Paulo Skaf,

empresários sejam mais atendidas.

secretários e vereadores de Birigui e representantes
de Araçatuba.
“O Sebrae Aqui é fruto de uma parceria que existe há
muitos anos e entendemos que vai melhorar o serviço
prestado para o nosso associado e fortalecer nossa
economia local”, declarou o presidente da Acib, Décio
Marchi Júnior. “Eu quero agradecer o apoio de todos.

Informações: (18) 3641-5053

três dias, das 8h às 12h.

Pit Stop Automotivo realizou 138
atendimentos no parque do povo

Brinca Birigui na Praça será
no dia 11 de outubro

O Grupo Automotivo de Birigui e a Acib
promoveram durante a manhã e a tarde do
dia 26 de agosto o 9º Pit Stop Automotivo, na
praça Anna Nunes Garcia (Parque do Povo),
no centro de Birigui. O objetivo do evento
é realizar a avaliação gratuita dos veículos
da população. Ao todo foram feitos 138
atendimentos. “O número de atendimentos
foi de acordo com nossas expectativas”,
informou o coordenador do grupo, Sério Luiz
Marquette.

O 11º Brinca Birigui na Praça será realizado
no dia 11 de outubro, das 18h às 22h, na
praça Doutor Gama, no centro de Birigui.
Voltado para crianças, o tradicional evento
é gratuito e promovido este ano pela Acib e
pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), com
o apoio da Prefeitura de Birigui.

Josiane Mendes, gestora da Acib, destacou que o
evento, realizado anualmente, é uma oportunidade
para a população realizar gratuitamente um check
up dos veículos. Em contrapartida, as empresas
podem divulgar os serviços que realizam. O 9º Pit
Stop Automotivo foi patrocinado pela Cofap, Prudente
Distribuidora de Peças e Takao e recebeu apoio da

Para reunir as famílias e proporcionar muita diversão,
a programação será composta por diversas atividades
e brincadeiras que serão realizadas na praça, além da
distribuição de pipoca e algodão doce. A animação do
público ficará por conta de apresentações culturais e
musicais.

Prefeitura de Birigui.

De acordo com ele, o trabalho foi realizado por dez
empresas que compõem o grupo e prestam serviços
para manutenção de automóveis na cidade. Na
ocasião, os visitantes puderam avaliar a situação de
seus veículos, passando por um circuito que incluiu
serviços de elétrica, freios, suspensão e nível de
fluídos, entre outros.
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Acib sedia encontro com associações
comerciais da região

a importância da orientação empresarial
Por fábio ferreira, consultor empresarial

Pela primeira vez, a Acib sediou no dia 11 de
agosto encontro regional das associações
comerciais, promovido pela Federação
das Associações Comerciais do Estado de
São Paulo (Facesp), em parceria com a Boa
Vista Serviços. Na ocasião, participaram
associações comerciais de 14 municípios
que compõem a região administrativa (RA)
13 da federação. O evento teve o objetivo de
discutir as novas propostas de cada entidade,
a fim de fortalecer as associações.

Podemos afirmar que a maioria dos empresários
iniciou seu negócio com o propósito de prosperar
e crescer profissionalmente/pessoalmente,
porém não possuía informações a respeito do
gerenciamento de uma empresa e não conhecia
aspectos relacionados a estudo de mercado, fluxo
de caixa, precificação, gestão de funcionários e
muito menos sobre a carga tributária, envolvidos
na administração de uma empresa.

“Nosso papel é trazer o novo posicionamento da Boa
Vista, totalmente alinhado com o da Facesp, no intuito
de reforçar o suporte, o treinamento e habilitar as
sedes principais e as entidades que compõem a RA 13,
para atuar com perspectiva de melhores resultados”,
comentou o presidente da Boa Vista Serviços, José
Roberto Mauro.
“Quero parabenizar a Acib pelo trabalho, mérito das

Obviamente que o empresário deve estar disposto a
aprender e a alterar sua rota de atuação a partir destas
orientações e, principalmente, estar aberto a enfrentar
os desafios que surgirem. Inicialmente depende da sua
vontade em procurar um profissional que esteja disposto
a ajudá-lo. Precisamos compreender que não somos
os donos da verdade e que as coisas evoluem em uma
velocidade muito grande. Por isso, se não estivermos
dispostos a acompanhar estas evoluções, podemos ficar
para trás.

diretorias, presidentes e funcionários que abraçaram
a causa da associação comercial. É a referência da

Buscar auxílio de
profissionais qualificados
pode ajudar no
entendimento de regras
básicas de gestão.

região”, ressaltou Alfredo Cotait, diretor vice-presidente
da Facesp e presidente do Conselho da Boa Vista
Serviços.
Segundo o presidente de Acib, Décio Marchi Júnior, o
encontro foi uma oportunidade para a discussão sobre
o alinhamento das operações das instituições, das
empresas parceiras e planos. “Sentimo-nos honrados
com a presença de pessoas tão importantes e com
grande representatividade em nosso País”, completou.

“Nós estamos passando por um processo de
modernização da Facesp na relação com as associações
comerciais por meio de novos serviços, novos produtos
e uma nova forma de defender a micro e a pequena
empresa, por isso estamos visitando as 20 regiões
administrativas para um processo de fortalecimento”,
informou o vice-presidente da federação, Marco
Bertaiolli. Ele destacou que a Acib foi escolhida para
sediar o evento pela sua representatividade na região.

“Quero parabenizar a Acib pelo

trabalho, mérito das diretorias,
presidentes e funcionários que
abraçaram a causa da associação
comercial. É a referência da região

.”

Alfredo Cotait, vice-presidente da Facesp

Desta forma, muitos não conseguem o objetivo inicial
proposto. Outros passam por dificuldades e acabam
fechando o negócio. De cada dez empresas, seis não
sobrevivem após cinco anos de atividade, conforme
divulgado em reportagem da UOL Economia, publicada em
14 de setembro do ano passado, com base em pesquisa
demográfica das empresas de 2014, do IBGE, e do Cempre
(Cadastro Central de Empresas).
Diante deste cenário, buscar auxílio de profissionais
qualificados pode ajudar no entendimento de regras
básicas de gestão, salvar o seu negócio ou até mesmo
contribuir em decisões complexas como: expansão ou
novos investimentos, análises financeiras, formação de
preços, viabilidade comercial e manutenção da empresa no
mercado, entre tantas outras incertezas.

A maioria dos empresários vêm utilizando muita transpiração
(concentrados na operação) e pouca inspiração (foco na
gestão). Através das orientações empresariais, é possível
inverter esta ordem conseguindo maximizar seus resultados
e obter mais chances de sucesso em seus negócios.
Pensando nestes aspectos, a Acib vem constantemente
oferecendo vários projetos com o intuito de desenvolver
e aprimorar os conhecimentos de seus associados,
através de palestras, workshops, treinamentos, grupos
de desenvolvimento, orientações (individualizadas) e
consultoria (in loco) empresariais. Todas essas atividades
podem ser usufruídas por você, empresário. Basta agendar
um horário e querer fazer a diferença em seu negócio.

Reforma trabalhista: pontos importantes
Por Elyandra Ribeiro OAB/SP 339.651
A reforma trabalhista, sancionada em 13
de julho de 2017 e que altera mais de 100
pontos significativos da Consolidação das
Leis do Trabalho, atingiu todas as classes.
Neste segundo artigo sobre o tema, citamos
outros itens importantes que modificarão a
rotina e as relações de trabalho, por isso tanto
trabalhadores quanto empregadores devem
estar atentos.
Entre as mudanças está a ampliação do fracionamento
das férias. Com o novo texto, as férias poderão ser
usufruídas em até três períodos, sendo que um deles

direito ao empregado de sacar 80% do saldo do FGTS,
mas não receberá o seguro-desemprego. A empresa,
por sua vez, precisa pagar metade do aviso prévio e
metade da multa sobre o depositado no fundo, ou seja,
20%.
O que mais se ouviu falar é da prevalência do negociado
sobre o legislado. De fato, há sim uma concessão
de forças para as convenções e acordos, mas não
se afastam garantias mínimas que são inerentes ao
trabalhador, como o salário mínimo, direito às férias
e licença-maternidade e FGTS, entre outros, para se
manter a proteção ao trabalhados.

não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os
demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos,
cada um. Está vedado o início das férias dois dias antes
a feriados ou em dia de repouso semanal remunerado.

Para pôr fim à informalidade, a lei
dará a possibilidade da extinção
do contrato de trabalho com
direito ao empregado de sacar
80% do saldo do FGTS, mas não
receberá o seguro-desemprego.
Para os casos em que, mesmo havendo negociação
e acordo entre as partes houver algum tipo de dano,
permanece o direito de se socorrer ao judiciário. Mas vale
notar que no item processual também houve alterações,
trazendo obrigatoriedade no comparecimento das
audiências, pagamento das custas processuais e

Um tópico significativo desta mudança vem com
possibilidade de premiar o trabalhador sem que haja
integração deste valor em sua remuneração, ainda que
habituais, o mesmo para ajuda de custo, vale-refeição e
diárias de viagem, não sendo base para incidência de
encargo trabalhista e previdenciário.

honorários do advogado da outra parte no montante
de 5% a 15% em caso de perda, valendo inclusive para
aqueles que têm o benefício da justiça gratuita.
Os itens aprovados na chamada “Lei de Modernização
Trabalhista” entram em vigor após 120 dias da sua
publicação, portanto em novembro de 2017.

novas empresas
parceiras

expediente

COMPANHIA DA MODA
JOACIR FORTUNA
DI PÉROLA LINGERIE
PADARIA ITALIAN
LAV TEC LAVANDERIA
BELLA VISTA RAÇÕES
INFOTELL INFORMÁTICA E CELULARES
GRILLO AUTOPOSTO
BAZAR ESTRELA
EDUCARE
LÍDER GÁS E ÁGUA
AMARO VAN
LIS COXINHA
RECHE & GELALETI LTDA-ME
LALEK CALÇADOS
LD MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CALÇADOS
ANTENADOS KIDS E TEEN
ASSUNÇÃO VIDROS E DECORAÇÕES
VIVACE ACADEMIA DE MÚSICA
BIOM ORIM
PANKEKAS.COM
ELÉTRICA E HIDRÁULICA PÉROLA
SANDRA MODAS
AJUSTE OFICINA DA MODA
PASTEL E CIA
OTTON CARNES
VIA CERTA
MAYUMI BIJUTERIA E MODA PRAIA
SILVIA SEGURA
RETIFICA DE MOTORES
ARKK CALÇADOS
CLÍNICA IMAGO
BIA CALÇADOS
CARTO ARTE
FARMÁCIA PRINCESA III
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Uma figura típica nas rescisões contratuais é o “acordo
informal”. Para pôr fim à informalidade, a lei dará a
possibilidade da extinção do contrato de trabalho com
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