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Natal Iluminado começa com
a chegada do Papai Noel
palavra do
presidente

prêmio JEEP
RENEGADE 0KM

RECUPERADORA
DE CREDITO

MUITAS
EXPECTATIVAS
PARA O COMÉRCIO

CAMPANHA
SORTE
ENCANTADA ESTÁ
A TODO VAPOR

ACIB REALIZA
ATENDIMENTO

palavra do presidente

O NATAL ESTÁ CHEGANDO E COM ELE MUITAS
expectativas PARA O COMÉRCIO
O ano está chegando ao fim e com
ele começa mais um natal. Uma época
mágica e especial para todos nós e não
seria diferente para o comércio.
Dezembro é um mês de muita circulação
de dinheiro e pessoas andando pelas
lojas, sendo a data mais importante do
calendário comercial. E não podemos
desperdiçar essa oportunidade de boas
vendas!
Em Birigui, dezembro será marcado
por várias datas e acontecimentos
importantes. Vamos comemorar o
aniversário da cidade que completa 106
anos, teremos também mais uma edição
do Natal Iluminado aonde estaremos
mais uma vez enfeitando nosso comércio
e atraindo consumidores de grandes
cidades do estado além da campanha
Sorte Encantada com um prêmio pra lá
de diferenciado: Um Jeep Renegade 0
km.
Estaremos com o comércio de Birigui em
horário especial para o último mês do
ano e esperamos que as expectativas
para as vendas sejam superadas, pois
é sem dúvida o melhor espaço do ano
para o varejo.
Devemos ficar antenados e preparados
para o natal desse ano, escolhendo as
melhores ofertas, preparando os nossos
colaboradores e adequando nossas
lojas para atender com qualidade os
nossos consumidores não só de Birigui
mais de várias cidades do Brasil que irão
passar o final de 2017 por aqui.

“Estaremos com
o comércio de
Birigui em horário
especial para o
último mês do ano
e esperamos que
as expectativas
para as vendas
sejam superadas”
A Acib mais uma vez está empenhada e
trabalhando muito, tanto na campanha do
JEEP Renegade como também no nosso
Natal Iluminado, para continuarmos
sendo uma referência comercial.
Portanto meus amigos associados, boas
vendas a todos e muito sucesso nesse
último mês de 2017 que irá começar!
Boa Leitura!

Décio Marchi Júnior
Presidente da Acib

PROMOÇÃO SORTE ENCANTADA TEVE
INÍCIO NO COMÉRCIO DE BIRIGUI
A promoção Sorte Encantada teve início
nesse mês de novembro com uma grande
carreata realizada no sábado (dia 03) por
diversas avenidas e ruas de nossa cidade.
Nessa edição, a ACIB irá sortear para os
consumidores do comércio de Birigui um
Jeep Renegade 0km.
“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”, destaca o presidente da Acib
Décio Marchi Junior.

Para participar basta comprar nas lojas participantes, pedir
o seu cupom, preencher corretamente e depositar nas

De acordo com Josiane Mendes, Gestora da

urnas. Todas as lojas participantes estarão sinalizadas com

associação, os cupons já foram distribuídos nas

o material da campanha para facilitar identificação dos

lojas participantes, que nessa campanha são

consumidores.

aproximadamente 250 empresas que irão distribuir
mais de 600 mil cupons para seus consumidores.

NATAL ILUMINADO COMEÇA NO FINAL DE NOVEMBRO COM
A CHEGADA DO PAPAI NOEL
Birigui já começa a entrar no clima natalino
com a edição desse ano do Natal Iluminado. O
evento realizado pela ACIB, Prefeitura e vários
parceiros está sendo preparado para encantar
a população da cidade e região nessa época
tão mágica para todos nós. As luzes natalinas
da praça Doutor Gama serão acesas no dia 26
de novembro, com a chegada do Papai Noel.

O comércio também funcionará em horário especial para
atender seus consumidores nas compras de final de
ano. Do dia 07 de dezembro a 02 de janeiro as lojas do
comércio de Birigui irão atender em horários estendidos
e diferenciados.
Veja o calendário no site: www.acibirigui.com.br
Além do horário especial no comércio, a Acib estará a
todo vapor com a campanha Sorte Encantada que nesse
natal irá sortear um Jeep Renegade 0km.
De acordo com Décio Marchi Junior, presidente da Acib, o
comércio estará mais uma vez iluminado para encantar e
surpreender os visitantes das cidades da região atraindo
assim mais consumidores.
“A associação mais uma vez está empenhada e
trabalhando muito para que o nosso Natal Iluminado seja
um sucesso, para continuarmos sendo uma referência
comercial”, finaliza.

Para Elder Rodrigo Scanferla, secretário de cultura e
turismo de Birigui, essa edição terá muitas novidades e
será mais uma vez um diferencial nas comemorações
natalinas da região.
“Nosso trabalho tem como foco perpetuar momentos
em que nossa comunidade possa refletir valores como:
solidariedade, paz, respeito e amor. O Natal Iluminado
nos faz este apelo através do ambiente em que criamos
para receber as pessoas na praça Dr. Gama e com suas
atrações artísticas. Como solicitado pelo prefeito Cristiano
Salmeirão, que nesta 10ª edição possamos realizar um
trabalho mais do que especial para a população de
Birigui”, destaca.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2017
Concha Acústica da Praça Dr. Gama
DIA
26/11

ATRAÇÃO
- Show com Zélia Duncan – SESC Birigui – 19h30
- Banda Musical Maestro Antonio Passarelli – Praça Dr. Gama 20h
- Chegada do Papai Noel – Praça Dr. Gama 21h

27/11

Escola de música Souza – Praça Dr. Gama 20h

28/11

Mário Bonfim e convidados – Praça Dr. Gama 20h

29/11

Escola de música Souza – Praça Dr. Gama 20h

30/11

Mário Bonfim e convidados - Praça Dr. Gama 20h

01/12

Mário Bonfim e convidados - Praça Dr. Gama 20h

02/12

Mário Bonfim e convidados – Praça Dr. Gama 20h

03/12

- Banda Musical Maestro Antonio Passarelli – Praça Dr. Gama 20h
- Caravana Coca Cola – 18h

DIA

ATRAÇÃO

13/12

Projeto “Quem canta seus males espanta”, Corais “Amigos pelo canto” e “Cantar
é viver” ( Maestro Marcos Tinareli) – Praça Dr. Gama 20h

14/12

Escola de música Ornamentos – Praça Dr. Gama 20h

15/12

- Escola de música Souza – Praça Dr .Gama 20h
- Escola de Música Souza – Muffato – 20h

16/12

- O Coro Masculino de Alumínio - Praça Dr. Gama 18h
- Orquestra Maranatha – Praça Dr. Gama 20h
- Escola de música Souza (Muffato) – 20h

17/12

Banda Musical Maestro Antonio Passarelli
Praça Dr. Gama 20h

Ballet e Jazz SECULTUR (coreografia Arte de Crescer)
Praça Dr. Gama 20h

18/12

- Escola de música Souza – Praça Dr. Gama 20h

04/12

19/12

- Escola de música Vivace – Praça Dr. Gama 20h

05/12

Coral EMEI Profº Oduvaldo Dossi – Praça Dr. Gama 20h

20/12

- Banda musical Maestro Antonio Passarelli – Praça Dr. Gama 20h

06/12

Cesar e Samanta (Braúna) – Praça Dr. Gama 20h

07/12

Colibri Ensino musical – Praça Dr. Gama 20h

21/12

- Escola de música Vivace – Praça Dr. Gama 20h
- Escola de música (Muffato) – 20h

22/12

- Escola de música Vivace – Praça Dr. Gama 20h
- Escola de música (Muffato) -20h

23/12

- Escola de música Incantus – Praça Dr. Gama 20h
- Escola de música (Muffato) – 20h

03 á 24/12

Feira de artesanato do Natal - Praça Dr. Gama
Ao lado do Santander

08/12

- Orquestra Filarmônica da USP (Igreja Matriz)
- Incantus Escola de música e escola Ricardo Peruzzo Praça Dr. Gama 20h

09/12

Ballet e Jazz SECULTUR (coreografia Arte de Crescer) – Praça Dr. Gama 20h

10/12

Banda Maestro Antonio Passarelli - Praça Dr. Gama 20h

11/12

Orquestra de viola caipira Coração Caboclo (Penápolis) – Praça Dr. Gama 20h

12/12

Banda Ramara (São Paulo) – Praça Dr. Gama 20h
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18 99809.9125

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

a importância da orientação empresarial
Por fábio ferreira, consultor empresarial
Dados apontam que muitas empresas
não sobrevivem logo nos primeiros anos
de implantação (de cada dez empresas,
seis não sobrevivem após cinco anos de
atividade, segundo pesquisa demografia
das empresas 2014, divulgada pelo IBGE.
E uma das razões que contribuem para o
fechamento das organizações é a falta de
análise de viabilidade comercial e também
da constituição de um Plano de Negócios
que seja efetivo.

E uma das razões que
contribuem para o fechamento
das organizações é a falta de
análise de viabilidade comercial
e também da constituição de
um Plano de Negócios que seja
efetivo.

É obvio que seria interessante que todo
empreendedor quando fosse implementar um
negócio tivesse iniciado por este caminho, porém
em muitas situações acaba montando o negócio,
sem realizar esta etapa.

Este novo empreendimento que será administrado
pelo novo Associado João Fiorotto Junior com
grande experiência no segmento de alimentação,
que vem trazer inicialmente para Birigui este novo
conceito.

Nesta oportunidade queremos destacar o trabalho
realizado junto a um de nossos associados Samir
Nakad, que nos procurou para que através do
trabalho de orientação empresarial e consultoria,
pudéssemos elaborar um trabalho para um
empreendedor .Trata-se da Cafeteria D’ESPRESSO
instalada na galeria Espaço Pérola localizado na
Rua Bento da Cruz, traz um conceito diferenciado
para a cidade de Birigui, pois além de ter como
objetivo criar um espaço para degustar um bom
café e cappuccinos, com produtos diferenciados
e exclusivos, com qualidade e preço competitivo,
tem um ambiente agradável e convidativo
para horas de descontração, tornando-se um
verdadeiro ponto de encontro de pessoas.

Reforçamos que a ACIB está à disposição para
auxiliar sua empresa em constituir os referidos
documentos, bem como auxiliar em outras
demandas referentes a Gestão de sua Empresa,
destacamos que estes serviços podem contribuir
sobremaneira para o crescimento e expansão de
seu negócio, conte sempre conosco!

superação
do comércio
Os indicadores econômicos mais recentes
dão sinais de que o comércio brasileiro iniciou
uma recuperação nos últimos meses. Como
reflexo dessa percepção mais positiva, uma
pesquisa feita com empresários do varejo em
todas as capitais pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)
mostra que as vendas neste fim de ano
serão melhores para 39% dos comerciantes
brasileiros, 19% a mais que 2016.
Neste fim de ano, a expectativa dos comerciantes
para o volume de vendas apresenta uma leve
variação positiva de 0,8% frente o faturamento
do mesmo período que no ano passado. Na
sondagem de 2016, os varejistas aguardavam
uma queda de -1,8% no faturamento. Para o
presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior,
os números observados em 2017 são positivos e

levam otimismo ao varejo, embora o nível elevado
de desemprego force uma recuperação mais
lenta que o desejável.
“A recuperação do consumo e do comércio
depende da criação de novas vagas de emprego
e da renda do consumidor. Não se espera uma
recuperação rápida da economia, mas o fato
importante é que há indícios de que já esteja
acontecendo e, um deles, é a melhora das
expectativas para o Natal”, explica Pellizzaro
Junior.
Fonte: E-Commerce Brasil

RECUPERADORA
DE CRéDITO
A Acib pensando sempre em seus associados
está oferendo mais um serviço para
beneficiar o comércio de nossa cidade. Tratase da Recuperadora de Crédito. Segundo a
advogada Dra. Viviane de Cassia Sgob, é um
serviço oferecido aos associados que visa
recuperar créditos perdidos, ou seja, notas
promissórias, cheques, boletos e demais
cártulas de crédito que não foram pagos na
data de seus vencimentos visando ajudar na
recuperação de seus investimentos.

As principais vantagens para o associado
são a recuperação de um crédito perdido e a
inserção do consumidor novamente no mercado
consumidor.

“Além da recuperação do crédito o serviço tem
um papel social que é fazer com que aquele
consumidor que está inadimplente possa
retornar ao mercado, melhorando assim o fluxo
de vendas para os associados e abrindo novas
possibilidades ao consumidor”, destaca.

Para maiores informações o comerciante deve
entrar em contato com a ACIB, através do telefone
(18)-3649-4222.

Além disso, a Acib disponibiliza o serviço de
cobrança para todos os associados, incluído a
cobrança na esfera pré-judicial.
A advogada explica, que para os interessados
dos serviços da recuperado é preciso apenas ser
associado.

Pesquisa mostra que gasto médio na Black Friday
será maior que R$ 1 mil
Pesquisa mostra que 87% dos entrevistados
pretendem realizar compras na edição deste
ano
Pesquisa realizada pelo Google e Ibope
mostra que 87% dos entrevistados pretendem
realizar compras na edição deste ano da
Black Friday, programada para o próximo dia
24 de novembro, uma sexta-feira. O valor
que cada um dos entrevistados afirmou que
pretende gastar caiu 2% em relação ao ano
passado, ficando em R$ 1.071. Em 2016 o valor
ficou em R$ 1.095. Foram entrevistados 1.211
consumidores entre os dias 27 de outubro e
04 de novembro.

O levantamento mostra ainda que os
smartphones são os preferidos na hora de
fazer a compra ficando com 38%. Ano passado
o aparelho figurava como prioridade para 27%
dos consumidores.
Os eletro-eletrônicos são a categoria que mais
os interessados na oferta pretende aproveitar
preços menores com 65%. Na sequência, vem
roupas e calçados com 47%. Porém roupas
e assessórios estão na lista de compras dos
brasileiros para essa data.

Com a consolidação da data de ofertas, os
consumidores tem ficado mais maduros
também. A pesquisa mostra que 88% das
pessoas estão pesquisando antes de realizar
as compras.
Outro ponto apresentado é a intenção de
76% dos consumidores de comprar produtos
eletrônicos novos. Apesar disso, ficou registrada
a intenção de outros 19% em adquirir usados.
No ano passado, os usados era intenção de
apenas 17%.
TVs de tela fina foram itens que cresceram
no interesse, provavelmente por conta do
Mundial em 2017. Em 2016, 22% afirmaram que
comprariam o item na data. Agora 25% desejam
comprar o eletrônico.
Vale lembrar que o comércio de Birigui estará
em horário especial no dia 24 de novembro. As
lojas estarão com as portas abertas até às 22
horas para as ofertas da Black Friday .

ACIB REALIZOU ASSEMBLEIA PARA
DEFINIR CALENDÁRIO DE 2018
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. De acordo com Josiane
Mendes, Gestora da associação, para
ter feito parte da votação era preciso
estar associado há pelo menos 3 meses
e não estar inadimplentes com as suas
mensalidades.

“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.
Nesse encontro foram definidos todos os
horários de atendimento para o ano, inclusive
em datas importantes para o comercio como
dia das mães, dia dos pais, black friday, natal
entre outras, além de horários especiais.

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

Confira o calendário do comércio de
Birigui para 2018 no site da ACIB:
www.acibirigui.com.br

CONHEÇA NOSSOS
ÚLtiMOS ASSOCIADOS
3 M TERCERIZACAO
ADEGA DO LEO
ATACADAO DAS ANTENAS
AUTO ELÉTRICA LEÃO
BIO METRA MEDICINA DO TRABALHO
BIRIAGUA
BOLO D’ BOA
CASA DOS PARAFUSOS II
CASA DOS PARAFUSOS III
D ESPRESSO
DR. FERNANDO BAGGIO BARBIERE
DR. GUSTAVO FONSECA DE LUCA
DR. JULIANO CONDI FREZ
DR. RODRIGO MARTINS
DR.FABRICIO SANCHES MESTRINER
DRA.ROBERTA LOPES JUNQUEIRA
EM-TRE-PREV
EQUILIBRIO PET
ESCRITORIO DINAMICO
ESPACO ESSENCIA HAIR
FESTA SHOP
FFS TREINAMENTOS
GELEIA COMPONENTES PARA CALCADOS
GIBRAN STYLE MODAS
INJESOLA
JEIZIANE KELLY DE SOUZA SA PADOIN
LAJA JATO 2 IRMÃOS
LAMUR TUR
LUKTYRES
MARCIO CRISTIANO BORGES DE ALMEIDA
MARTINS EDITORA
MEDICAL
MEGA SOM
MONICA CABELEREIRA
MOTO ENTREGA
MOUSTACHE BARBEARIA
MVS – TEC
NILVA MODAS
PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO CARLOS
PEROLA CAR- ESTACIONAMENTO E LAVA
JATO
POWER
R&J MOVEIS
SABOR DA CASA
SUPERMERCADO PAULISTA II
TIKINHO SUPERMERCADO
TONELO ENGENHARIA
TUDO CLEAN
WD CONSULTORIA

expediente
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