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promoção sorte encantada irá
sortear um jeep renegade 0km
2018
é logo ali

superpiruetas,
hipercambalhotas

martelo
batido

ACIB PROMOVE
ASSEMBLEIA PARA
DEFINIR CALENDÁRIO
DE 2018

BRINCA BIRIGUI
FOI UM SUCESSO
NA PRAÇA
DOUTOR GAMA

PARCERIA FIRMADA
COM A OAB GARANTE
VANTAGENS A
ADVOGADOS

palavra do presidente

sorte encantada
será um sucesso

cALENDáRIO DE 2018 será
definido em assembleia

É com grande alegria que lançamos neste
mês a campanha Sorte Encantada, na qual
sortearemos um Jeep Renegade para os
clientes do comércio de Birigui.

Foi realizado, dia 24 de outubro, no salão
social da Acib, a assembleia para definição
do horário do comércio de Birigui para o ano
de 2018.

O objetivo da campanha é fazer com que o nosso
comércio cresça ainda mais, associado a um prêmio
que é objeto de desejo dos consumidores que, ao
comprar nas lojas da cidade, terão a oportunidade
de realizar seu sonho.
É importante destacar ainda que um comércio local
forte gera mais empregos e aumenta a produção,
sobretudo com bons prêmios e campanhas bem
estruturadas, fazendo com que Birigui se transforme
em uma referência também para os consumidores
das cidades vizinhas.
Também estamos muito felizes, pois, além dessa
campanha para fechar 2017 com chave de ouro,

“Foi de extrema
importância a
participação dos
comerciantes na
assembleia para
estarmos alinhados
em 2018”
Décio Marchi Jr., Presidente da Acib

temos a alegria de chegar à marca de quase 900
associados ativos neste ano, sendo um motivo de
orgulho para todos nós que queremos fortalecer e

De acordo com Josiane Mendes, Gestora da

trabalhar ainda mais para que o nosso comércio seja

associação, para ter feito parte da votação era preciso

cada vez mais forte e referência regional.

estar associado há pelo menos 3 meses e não estar
inadimplente com as suas mensalidades.

Boa leitura!

“Foi de extrema importância a participação dos
comerciantes em nossa assembleia para estarmos
alinhados em 2018 e termos um calendário adequado
para todos, já que nos últimos anos tem sido baixa a

			

presença dos comerciantes nas assembleias”, destaca
o presidente da Acib Décio Marchi Junior.
			

Décio Marchi Júnior

Nesse encontro foram definidos todos os horários

			

Presidente da Acib

de atendimento para o ano, inclusive em datas
importantes para o comércio como Dia das Mães, Dia
dos Pais, Black Friday, Natal, entre outras, além de
horários especiais.

pRomoção SORTE ENCANTADA IRÁ SORTEAR UM
JEEP RENEGADE 0KM
A Acib está lançando no mês de outubro
a promoção Sorte Encantada, que nesta
edição irá sortear para os consumidores do
comércio de Birigui um Jeep Renegade 0KM.

A promoção terá início no dia 30 de outubro e será

Além disso, a ideia da associação é fortalecer ainda

Para participar basta comprar nas lojas participantes,

mais o comércio em uma das datas mais importantes

pedir o seu cupom, preencher corretamente e

do ano, que é o Natal. Para essa promoção serão

depositar nas urnas. Todas as lojas participantes

aproximadamente 250 empresas parceiras que

estarão sinalizadas com o material da campanha para

irão distribuir mais de 600 mil cupons para seus

facilitar a identificação para os consumidores.

consumidores.

encerrada na data do sorteio, que acontecerá dia 14
de janeiro, às 20h, na Praça Doutor Gama, no centro
de Birigui.

promoção “80 ANOS, 80 VALES-COMPRAs”
ATINGE EXPETATIVAS
Para comemorar os 80 anos de fundação em
2017, a Acib realizou a promoção “80 anos,
80 vales-compras”, no valor de R$ 100 cada,
que foram distribuídos aos clientes das lojas
parceiras dessa campanha.
A ideia da Associação foi beneficiar os comerciantes
e presentear os consumidores que tanto ajudaram a
construir a história da Acib ao longo das últimas oito
décadas.

Clarice Garcia de Oliveira (meio) comprou na
Floricultura Catalan e foi premiada

Rasga-Rasga adquirido em compras na Mima Modas
presenteou a cliente Cláudia Gouveia Tanigushi (meio)

Ana Flávia de Santana (direita) ganhou seu
vale-compra na Cacau Show

GANHADORES

ESTABELECIMENTO

Lucyla Terenciano Domingos

Center Baby

Olenise Grebinky

Sempre Bela

Élzio Scarpim

Lima Mat. P/ Construção

Élton César Soares

Center Carnes

Maria de Fátima Barbosa

Ótica Vendrame

Creuzeni de Melo Oliveira

Sapato Mania

Tamires da Silva

Aluxe Tecidos

Naiara Natieli de Souza

Multidrogas - Drogaria Moderna II

Ernesto Onodera

O Boticário

Marcelo Lemes

O Lojão De Tec. Por Quilo

Kátia Vieira Saita

O Boticário

Leandro Pereira

Omura Mat. P/ Construção

Dilvesmar Pedro Amadei

Birigui Piscinas

Laudeci Alves de Andrade

Allfour House

Patrícia Pereira da Silva

Koinonia

Ivone Chideroli de Castilho

Lojas Seller

Luís Gomes Reis

Carvoaria Sogra

Érika Macena Lopes

O Boticário

Gabriela Andreazzi Sales

Volante Auto Escola

Ana Flávia de Santana

Cacau Show

Eleny Ap. Romera Narad

Duarte Presentes

Maycon de Souza Silva

O Boticário

Cleusa Cabelo Dias Gyotoku

Precisão Ótica

Valdinéia Cintra

Carla Calçados

Marcelino Ribeiro Niza

Ciclo Peças Avenidas

Paulo Cézar Souza

Tikinho Teresa Barbieri

Leila Terezin Contini

Ótica Elis

Celso Aparecido da Mota

Posto São João

Damaris Rodrigues

Lojas Éd+

Rubens Pulzatto

Drogaria Bianco - Multidrogas

Willian Soares de Oliveira

Cia Da Carne

Cláudia Gouveia Tanigushi

Mima Modas

Joselin Cristina Basseto

Lojas Seller

Clarice Garcia de Oliveira

Floricultura Catalan

Janete Felício Lazarini

Vera Gibran

Talita F. Soares de Almeida

O Boticário

Gelza Ap. Nascimento

Guri Modas

Hermano M. dos Santos

Conefios Elétrica e Hidráulica

Daniel Mariano Pedroti Lopes

Galera Móveis

ACIB PROMOVE TREINAMENTO DE LIDERANÇA
E TéCNICAS de VENDAS
Nesse mês de outubro, através do consultor
empresarial Fábio Ferreira, a Acib promoverá
treinamentos a seus associados tendo como
público-alvo empresários, gerentes, gestores,
líderes e profissionais que ocupem cargos de
liderança em empresas parceiras à entidade.
De acordo com o consultor, os treinamentos visam
melhorar a gestão nas empresas. Já nos dias 30, 31/10 e
01/11 haverá o treinamento: Técnicas em Vendas.

No treinamento, serão abordados assuntos como
marketing, postura empreendedora, trabalho em equipe,
motivação e excelência em atendimento, entre outros
temas, através de atividades práticas e dinâmicas.
As empresas interessadas em participar devem entrar
em contato com a Acib pelo telefone (18) 3649-4222.

11ª edição do brinca birigui faz a alegria
das crianças presentes na praça doutor gama
O 11° Brinca Birigui realizado pela Acib,
Sesc e a Prefeitura Municipal superou as
expectativas e foi um sucesso nesta edição
de 2017.

De acordo com a gestora da Associação, Josiane
Mendes, a escolha do horário (no período noturno)
foi avaliada como positiva, já que proporcionou maior
conforto às crianças e aos pais, além de potencializar
as compras em uma data tão especial.

A Praça Doutor Gama foi escolhida mais uma vez
para sediar o evento. As crianças aproveitaram as
mais diferentes atividades preparadas como cama
elástica, tobogã e várias outras brincadeiras, além da
distribuição de pipoca e algodão-doce.

A trajetória do Brinca Birigui, que já se tornou um
evento tradicional na cidade, é fruto do trabalho
e dedicação de muitas pessoas e entidades para
propiciar às crianças de Birigui um dia especial repleto
de alegria e diversão.

ACIB FIRMA PARCERIA COM OAB OFERECENDO
VANTAGENS AOS ADVOGADOS
Através de uma parceria com a OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil), a Acib
está oferecendo aos advogados de Birigui
condições especiais para que possam se
tornar associados e obter diversas vantagens.

Os

profissionais

que

desejam

receber

mais

informações podem entrar em contato com a Acib
pelo telefone: (18) 3649-4222.

Ao ser associado, o profissional da área do Direito
recebe a bonificação de 10 consultas de análise de
crédito, para que ele próprio possa realizá-las, evitando
a perda de contrato.
Outra vantagem são as consultas de localização:
o advogado tem a bonificação de 30 consultas,
facilitando a localização de pessoas, endereços,
telefones e evitando a pausa no processo.
E para os associados da Acib, existem taxas
diferenciadas para recebimento de cartão de crédito, já
que as tarifas de administração e aluguel de máquinas
são reduzidas.

COMUNICAÇÃO COM ESTRATÉGIA,
COMUNICAÇÃO COM RESULTADOS.
COMUNICAÇÃO COM RESPONSABILIDADE.

@dlscomunicacao
/dlscomunicacao
18 99809.9125

dlscomunicacao.com.br
Tel.: 18 3644.0352 / 18 3644.6766
R. Nilo Peçanha, 387 – Centro
CEP 16200-065
Birigui - São Paulo

VENDAS NO VAREJO PAULISTA CRESCEM 5,2%
EM JULHO E ATIGEM R$50,7 BILHÕes
O processo de recuperação das vendas no
comércio varejista se mostra cada vez mais
consistente. Em julho, as vendas no varejo
paulista cresceram 5,2%, em relação ao
mesmo mês do ano passado. Foi a quinta
maior cifra registrada para o mês desde o
início da série histórica, em 2008.

Todas as atividades analisadas também apresentaram
crescimento em julho, na comparação com o mesmo
mês de 2016. Os segmentos de concessionárias de
veículos (10,4%); lojas de vestuário, tecidos e calçados
(12,3%); e eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de
departamentos (14,5%) se destacaram, contribuindo,
juntos, com 3,1 pontos porcentuais (p.p.) para o
resultado geral.

O comércio varejista faturou R$ 50,7 bilhões no mês,
R$ 2,5 bilhões a mais do que o apurado em julho de

De acordo com a FecomercioSP, a ampliação do leque

2016. Com esses resultados, a taxa acumulada até

de variáveis econômicas positivas obtidas ao longo

julho deste ano foi de 3,8%, que, em termos reais,

deste ano, que começou com as quedas nas taxas

representa um crescimento de R$ 12,6 bilhões em

de juros e de inflação, melhoria na renda agrícola e

comparação ao mesmo período do ano passado.

nas exportações e injeção dos recursos das contas
inativas do FGTS, entre outras, permitiu a consolidação

Os dados são da Pesquisa Conjuntural do Comércio

desse ciclo de recomposição das vendas varejistas.

Varejista no Estado de São Paulo (PCCV), realizada

Assim como no mês anterior, a queda nos índices de

mensalmente pela Federação do Comércio de

desemprego também foi fundamental para a retomada,

Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo

pois reforça a confiança no poder de compra dos

(FecomercioSP), com base em informações da

consumidores e acelera a economia como um todo.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SefazSP).

O comércio varejista
faturou R$50,7 bilhões
no mês de julho,
R$2,5 bilhões
a mais do que no
mesmo período
em 2016.

A FecomercioSP aponta que o faturamento real anual
do comércio paulistano tende a crescer cerca de 6%
em 2017, estimativas que mensalmente são revistas
com a inserção dos novos dados consolidados de
vendas e considerando os fatos atuais que marcam os
cenários político e econômico.

Assim como nos meses anteriores, as 16 regiões
analisadas pela Federação apontaram crescimento no

Fonte:

faturamento na comparação com o mesmo mês de 2016.

FecomercioSP

PALESTRAS ORIENTAM ASSOCIADOS SOBRE
PRECIFICAÇÃO e AFIXAÇÃO
A Acib realizou diversas palestras para
os associados sobre afixação de preços,
precificação e validade de produtos.
O tema foi ministrado pela advogada e ex-diretora do
Procon de Birigui, Dra. Viviane de Cassia Sgob. Segundo
ela, o principal objetivo das palestras é orientar e adequar
o comércio em geral a fim de evitar problemas com o
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse encontro foi abordada a forma adequada de
afixação de preços de forma clara, precisa e legível, sem
a necessidade de ajuda ou de instrução de vendedores,
além de outras dicas como precificação, validade de
produtos e informações de produtos e serviços para o
consumidor final.
Para a próxima etapa serão desenvolvidos grupos de
trabalho para que as orientações sejam realizadas em

Os profissionais que queiram mais informações e tirar

encontros direcionados para diversos segmentos de

dúvidas podem entrar em contato com a Acib pelo

forma mais objetiva.

telefone: 3649 4222.

Mais de 300 empresas
aceitam Biricard

Atualize-se: DÊ UM F5
EM SEUS NEGÓCIOS

Mais de 300 empresas de diferentes
segmentos de Birigui aceitam cartão
Biricard como forma de pagamento. É uma
alternativa que facilita o processo de compra,
promovendo a integração entre empresa,
loja e consumidor.

Desenvolvido pela Acib, o portal Atualize-se
tem o objetivo de atender às demandas do
empresariado local em relação ao acesso por
conhecimento.

O cartão é isento de anuidade e pode ser utilizado
nas centenas de estabelecimentos credenciados
à Associação Comercial e Industrial de Birigui. As
empresas não têm ônus ao firmar convênio com a Acib
para a aquisição do cartão para seus colaboradores.
Utilizando o Biricard, o valor da compra pode ser
parcelado e é debitado em folha de pagamento. Entre
os segmentos que aceitam o cartão em Birigui estão
alimentação, saúde, fitness, confecções, papelaria e
posto de combustíveis, entre outros.

Por isso, a plataforma é composta por cursos, palestras,
workshops e capacitações, on-line e presenciais,
possibilitando que o empresário seja informado e
participe de eventos de aperfeiçoamento profissional
realizados pela própria associação, bem como os
demais promovidos na cidade.
Junto aos seus parceiros, a Acib oferece uma vasta
gama de capacitações conduzidas por renomados
profissionais e instituições. São abordados temas
diversos e que atendem a várias demandas, como
atendimento ao cliente, técnica de vendas, campanhas
de marketing, mídia social, técnicas de negociação e
Ficou interessado? Entre em contato e solicite a visita
de um de nossos representantes: (18) 3649 4222.

planejamento comercial, entre outros.
Acesse atualize-se.com e aprimore seu negócio.

CONHEÇA NOSSOS
ÚLtiMOS ASSOCIADOS

expediente

ACADEMIA FALCON FITNESS

PUBLICAÇÃO MENSAL DA ACIB VOLTADA AO
COMÉRCIO E À INDÚSTRIA DE BIRIGUI

AQUARELA FRIOS
AUTO POSTO QUEMIL
CAR FÁCIL AUTO MECANICA
CORREIO

ADMINISTRAÇÃO:
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE BIRIGUI (ACIB)
Avenida Governador Pedro de Toledo, 262, Centro
Birigui/SP - Telefone: (18) 3649-4222.

DONNA CALÇADOS
DROGARIA TOTAL UNIDADE UNIMED BIRIGUI
EDM - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
FONT LIFE PRODUTOS NATURAIS
GIALLO
HIBISCO
JRS CONSTRUTORA
LABORATÓRIO SABIN
LAFRAN MINIMERCADO
LAVA JATO TUPI

PRESIDENTE
Décio Marchi Júnior
1º VICE-PRESIDENTE
Maurício Pazian
2º VICE-PRESIDENTE
Elcio Cleber F. Sanches
1º SECRETÁRIO
Fábio Franzói
2º SECRETÁRIO
Sérgio Luiz Marquette

Lillian Batoni Ferraz
Marcelo Risson Theodoro
Marcos Luiz Gibran
Osmar Bruno
Silas de Aguiar Gaeti
Wilson Cesar Flamarini
Umberto Vignardi Filho
MEMBROS SUPLENTES
Antonio Carlos Esperança
Edmilson Cesar Catarin
Francisco C. dos Santos
Marcos Minoru Moriyama
Seiji Takada

MARY FASHION
METALCROMO
MEU PET BANHO E TOSA
MULTI MED
OFICINA DO CELULAR
OUI GIGI

1º TESOUREIRO
Osmar Biassi
2º TESOUREIRO
Rosângela Monteiro Lima
DIRETOR
ADMINISTRATIVO
Hélio Galera Filho

PAMELA GRAZIELA CANDIDO GENEROSO
PEDACINHO DO CÉU
PÉROLA VERDE HOTEL
PIZZARIA DOM DIRÃO
SANDRA PONTES
TINDOLELÊ CALÇADOS
TIO RIKA
TOTAL AÇAÍ

CONSELHO
DELIBERATIVO
MEMBROS EFETIVOS
Agnaldo José Rossetto
Amauri Nakad
Ana Maria S. Peruzzo
Filha
Antonio Carlos Vendrame
Aroldo Branco
Elizio Pereira
José Carlos Taldivo
José Francisco P. Sevioli

CONSELHO FISCAL
MEMBROS EFETIVOS
Altamir Mafizoli
Elias Gimaiel
Marcelo Teixeira Duarte
MEMBROS SUPLENTES
José Hamilton Villaça
Sergio Sanches Costa
Youssef Elias Nakad
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
NÃO JOGUE ESTE FOLHETO EM VIAS PÚBLICAS

Av. Governador Pedro de Toledo, 262
Centro - Birigui/SP
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www.acibirigui.com.br
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