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DIVERSÃO E ALEGRIA MARCAM MAIS UMA
EDIÇÃO DO BRINCA BIRIGUI NA PRAÇA
CAPACITAÇÃO

PROMOÇÃO

SOCIAL

PRIMEIRA TURMA DO
CURSO DE GARÇONS
FOI REALIZADA EM
SETEMBRO

CAMPANHA SORTE
ENCANTADA IRÁ
SORTEAR UMA S10
CABINE DUPLA

CAMPANHA
OUTUBRO ROSA
EM PROL AO VCC
DE BIRIGUI

PALAVRA DO PRESIDENTE

FINAL DE ANO E SUAS
DATAS IMPORTANTES

CALENDÁRIO DO MÊS
DE NOVEMBRO

Sem dúvida, outubro é um mês muito especial para

Novembro é o mês dedicado à Black Friday ao início

o comércio. Nele, começa a temporada com o maior

oficial das vendas de Natal. Para o penúltimo mês do

número de datas importantes para as vendas do varejo.

ano, o comércio de Birigui terá horários especiais,

Além das grandes comemorações já existentes no

confira as datas e programem-se.

mercado, como o Dia das Crianças e o Natal, algumas
datas internacionais que estimulam o consumo nessa
época estão começando a se tornar importantes no
Brasil e em nossa região. A Black Friday é um bom
exemplo. O consumidor brasileiro já está de olho nas
promoções que acontecem no final de novembro. Já
para o Dia das Crianças, são 40 milhões de brasileiros
que irão compram presentes para os seus filhos,
sobrinhos e netos, e a expectativa do comércio é
faturar 5% a mais que no ano passado.
O fato é que 2018 passou muito rápido, já estamos no
último trimestre e devemos aproveitar essa época, na
qual temos a maior demanda para o comércio varejista
e prestadores de serviços de diversos segmentos.
Portanto, amigo lojista, invista em sua loja! Faça sua
parte trazendo novidades, promoções especiais para
essas datas sazonais e fortaleça o relacionamento com
seus clientes. Nós da Acib estamos trazendo mais uma
campanha de sucesso que será lançada esse mês. É
a campanha Sorte Encantada, na qual iremos sortear
uma Chevrolet S10 cabine dupla, um verdadeiro sonho
de consumo que será sorteado para os clientes que
fizerem suas compras em nossas lojas. Comece com o
pé direito essa reta final do ano.

Ótimos negócios e
boas vendas!

Danilo Vendrame
Presidente da Acib

BIRIGUI PROMOVE 10º EDIÇÃO
DO PITSTOP AUTOMOTIVO

Aconteceu no dia 27 de setembro a 10ª edição do

Os participantes puderam realizar prevenção de seus

PitStop Automotivo, realizado pela Acib e Grupo

veículos, passando por um circuito que incluiu serviços

Automotivo. O evento contou com o apoio da Prefeitura

de balanceamento, nivelação de fluidos, manutenção

de Birigui e é patrocinado pela Cofap, Prudente

elétrica, suspensão e outros serviços.

distribuidora, Sampel e Marcopeças. O objetivo foi
divulgar serviços de empresas que trabalham com a

De acordo com Josiane Mendes, gestora da Acib, o

manutenção de veículos e colaborar para um trânsito

PitStop ofereceu serviços de qualidade para população.

mais seguro.

“Todos puderam conhecer os trabalhos realizados pelas
empresas que oferecem serviços de manutenção de
veículos. Uma excelente troca de benefícios”, destaca.

O objetivo foi divulgar
serviços de empresas que
trabalham com a manutenção
de veículos e colaborar para
um trânsito mais seguro.

BRINCA BIRIGUI REUNIU MILHARES DE CRIANÇAS
NA PRAÇA DOUTOR GAMA

Foi realizado no último dia 11 de Outubro, véspera do

Aberto ao público e especialmente destinado às

Dia das Crianças, o projeto “Brinca Birigui na Praça”. O

crianças de até 12 anos, o evento da Acib reuniu

evento aconteceu durante tarde e noite na praça Dr.

crianças e adultos de toda cidade e região que

Gama, no centro da cidade e foi realizado pela Acib,

aproveitaram o dia para brincar e fazer suas compras,

Prefeitura de Birigui, Sesc e parceiros com o objetivo

já que o comércio esteve aberto em horário especial.

de proporcionar momentos de lazer e diversão para
toda família.

O evento da Acib
reuniu crianças e
adultos de toda
cidade e região que
aproveitaram o dia
para brincar e fazer
suas compras.

Pensando em proporcionar momentos e lembranças
felizes para as crianças, o evento Brinca Birigui 2018
resgatou várias brincadeiras lúdicas, já que as crianças
têm cada vez menos tempo para elas, nos dias atuais,
consumidos por agendas lotadas de atividades
extracurriculares e pelo uso de aparelhos eletrônicos.

As crianças aproveitaram diversos brinquedos como
jogos de mesa, bambodança, xadrez gigante, ioiô,
quebra-cabeça gigante, cama elástica e tobogã,
além das delícias, pipoca e algodão doce, que foram
distribuidas gratuitamente.

Por meio de jogos e brincadeiras, as crianças
compreenderam o mundo à sua volta, aprendendo
sobre regras, testes de habilidades físicas, como
correr, pular e também aprender a ganhar e a perder.
O evento proporcionou também a aprendizagem da
linguagem e a habilidade motora.
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ACIB E PREFEITURA REALIZARAM FORMATURA DA
1º TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GARÇONS

A Acib (Associação Comercial e industrial de Birigui)

Segundo o Assessor Executivo do Gabine da

juntamente com a Prefeitura de Birigui, realizou no

Prefeitura,

mês de setembro, o curso de formação de garçom. A

fundamental para identificar problemas em diversos

formatura foi realizada também no mês de setembro,

pontos comerciais.

Carlos

Farias,

essa

parceira

será

com a presença dos alunos, familiares e autoridades.
A ideia é possibilitar a criação de cursos de formações
nas mais diversas áreas para qualificar a mão de obra
dos comerciários de nossa cidade atendendo às
principais demandas dos lojistas.

“Essa parceira foi justamente para identificar as
carências e necessidades do setor gastronômico
em Birigui e também tivemos a ideia de programar
essa capacitação para aquelas pessoas que estão
desempregadas e precisam voltar para o mercado
de trabalho”, destaca.

Já para o Presidente da Acib, Danilo Vendrame, a

De acordo com o Prefeito de Birigui, Cristiano

união entre Prefeitura e associação irá contribuir para

Salmeirão, esse primeiro curso irá humanizar o

o crescimento do nosso comércio com uma mão de

atendimento que é tão importante para atrair novos

obra mais qualificada.

clientes.

“A nossa parceira com a prefeitura vem de longa
data através de outros projetos e sempre obtivemos
grandes resultados, com isso, faremos que novos
cursos aconteçam para capacitar ainda mais o nosso
comércio”, relata.

“Esse curso agrega valor à mão de obra para
as pessoas de Birigui, pois, se nós temos a
característica de humanizar o tratamento a partir
desse curso, vamos ter um tratamento humanizado
com qualidade”, finaliza

Acib lança mais uma campanha que irá
movimentar o comércio no final de ano

A Acib está lançando nesse mês de outubro a

A promoção será encerrada na data do sorteio, dia

campanha Sorte Encantada, que nesta edição de

13 de janeiro às 20h30min na Praça Doutor Gama,

2018 irá sortear para os consumidores do comércio de

no centro de Birigui. Para participar basta comprar

Birigui uma caminhonete Chevrolet S10 cabine dupla.

nas lojas participantes, pedir o seu cupom, preencher

Para a gestora da associação, Josiane Mendes, a ideia

corretamente e depositar nas urnas. Todas as lojas

da associação com essa campanha é fortalecer ainda

participantes estarão sinalizadas com o material da

mais o comércio em uma das datas mais importante do

campanha para facilitar a identificação para os seus

ano, que é o Natal.

consumidores.

Serão aproximadamente 300 empresas parceiras
que irão distribuir mais de 500 mil cupons para seus
consumidores.

Acib lança campanha
Outubro Rosa Novembro Azul
Milhares de casos de câncer atingem homens e

encaminhamento médico, entre outras ações que

mulheres anualmente. Por isso, a Acib promove

visam amenizar o sofrimento dos pacientes.

todos os anos a campanha Outubro Rosa Novembro
Azul. A ideia é conscientizar a população sobre os

Câncer de mama

riscos da doença e ajudar as pessoas carentes com
a doença em Birigui.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum
entre as mulheres no mundo e no Brasil. Ele não

Como nos anos anteriores, a ideia é arrecadar

tem uma causa única. São vários fatores que podem

recursos para o VCC (Voluntárias de Combate ao

aumentar o risco de desenvolver a doença, como

Câncer) de Birigui. As pessoas podem ajudar com

fatores

R$10. Todo dinheiro arrecadado será destinado aos

comportamentais/ambientais e fatores genéticos/

pacientes assistidos pelo grupo de voluntárias.

hereditários.

endócrinos/história

reprodutiva,

fatores

Mulheres mais velhas, sobretudo a partir dos 50
anos, são mais propensas a desenvolver a doença,
mas isso tem mudado. Houve um aumento na
incidência de câncer de mama em mulheres jovens
na última década. Em mulheres com menos de 35
anos, a incidência no Brasil hoje está entre 4% e 5%
dos casos.
A principal manifestação da doença é o nódulo
(caroço), fixo e geralmente indolor. Ele está presente
em cerca de 90% dos casos quando o câncer é
Quem é o VCC?
As Voluntárias de Combate ao Câncer são um grupo
de mulheres que se uniram para prestar serviços de
altíssima relevância em Birigui, em especial nas áreas
da saúde e assistência social. Elas aplicam esses
recursos na ajuda aos doentes carentes com câncer
de nossa cidade.
Toda a verba arrecada nos eventos das voluntárias
é destinada aos doentes cadastrados, que recebem
como benefícios próprios remédios, cestas básicas,
leite, entre outros alimentos. Também é realizado
acompanhamento psicológico, visitas de apoio,

percebido pela própria mulher.

ACIB REALIZOU PALESTRA MOTIVACIONAL
COM MARCOS PULGA

A Associação e a Sicredi Alta Noroeste SP, realizaram

Sobre Marcos Pulga: Com um estilo irreverente tipo

no último dia 25 de setembro, a palestra “Diferencial

stand up, o conferencista motivacional Marcos Pulga

Competitivo Motivacional” com Marcos Pulga. Com

empolgou os servidores com histórias engraçadas do

o auditório da Acib lotado, Marcos abordou temas

cotidiano que afirma utilizar para conseguir passar

como atendimento perfeito, satisfação do cliente e

a mensagem principal. “Gosto de falar de maneira

relacionamento sustentável para melhorar e fortalecer

diferente, faço uma palestra alegre, com o objetivo de

a qualidade na área de vendas. A entrada para a

transmitir ensinamentos por meio de histórias. É muito

palestra era um produto de limpeza. Os produtos

melhor aprender sorrindo” pontuou.

arrecadados foram doados ao Abrigo Vó Tereza.

novas empresas
parceiras
AMOLIM
EQUIPA CENTER
INES BIJU
MONTREAL MAGAZINE
MERCEARIA FAVONI
POLICLINICA RAHAL
RECH BABY
RL COMPONENTES LTDA
SOFT ODONTO
STILUS COUNTRY
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