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Decoração de
Vitrines
Entre no clima natalino e
aumente suas vendas!!!

Sonorização legalizada no
Natal

Promoção de Natal do Comércio
Durante todo o ano, os cupons de todas as promoções realizadas são guardados na urna de
vidro no Calçadão, e em Dezembro serão sorteados 3 novos UNOs, sendo 1 para um funcionário, 1 para uma empresa e 1 para um consumidor. Além de 3 Hondas para os cupons
de Natal, sendo uma na Zona Central, uma para o Shopping e uma para os bairros.
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PONTO DE VISTA

Editorial

Sônia Regina Ribeiro Basso Gouveia
Proprietária da “Pijamas e Cia”

Então,
um
ótimo
Natal
A promoção de Natal esta sendo iniciada, marcando o
final de um ano repleto de realizações e promoções de
sucesso no comércio barretense. É mais um ano que
marcou a grandeza e a pujança do setor comercial de
Barretos, reafirmando sua condição de ser um dos
principais setores da economia municipal, sendo
responsável diretamente pela geração de empregos e de
rendas para Barretos.
Entre todas as épocas e campanhas que são realizadas
durante o ano, existe sempre a expectativa de superar as
campanhas anteriores. Temos o dia das mães, dos pais,
dos namorados e das crianças, cada uma com um público
específico, que alavancam as vendas em diversos
segmentos comerciais.
Mas o Natal é totalmente diferente, ele envolve todos
os tipos de consumidores e alavanca todos os segmentos
do comércio. Tudo isso é beneficiado em virtude de um
volume maior de dinheiro em circulação, com o pagamento
do 13ºsalário.
Muitos consumidores que estavam praticamente
impedidos de fazer suas compras acertaram suas situações,
em campanhas de recuperação que foram realizadas, e
com essa possibilidade estarão retornando ao nosso
comércio para presentear seus entes queridos ou adquirir
produtos que necessita.
AAcib vem cumprindo seu papel de criar atrativos para
atrair os consumidores. São várias iniciativas que buscam
beneficiar o comércio da cidade em geral, inclusive com a
premiação sendo dividida por setores, com prêmios para
os consumidores de todas as regiões da cidade.
O comércio de Barretos expandiu e ganhou novos
horizontes, com novos polos comerciais, como a Avenida
43, Necker C. Camargos, Bom Jesus, Via Frade Monte,
Via dos Coqueiros, Mercadão Municipal, Shopping, Rua
20 e Avenida 23, que se tornaram corredores comerciais.
Mas o principal atrativo do nosso comércio vem sendo
sempre o oferecimento de produtos de primeira qualidade
para nossos consumidores a preços atrativos. Nossas lojas
são de altíssimo padrão, competindo diretamente com lojas
de grandes redes em cidades de maior porte.
Por isso temos a confiança de nossos consumidores e,
com certeza, teremos o melhor Natal, ou seja, um ótimo
Natal tanto para os empresários como para os
consumidores. Essa é a nossa Barretos.

André Luís Peroni Ângelo
Presidente

A empresária é barretense,
filha de João Basso e Maria
Borges Ribeiro Basso. Casada com Carlos Alberto Souza
Gouveia, é formada em Educação Física pela Moura
Lacerda.
Sônia trabalha no comércio
com a família desde os 12 anos.
Ela vendia roupas, aviamentos
e brinquedos em uma loja da
família. Quando cursava a faculdade, foi trabalhar na Arlete Magazine, onde ficou por 2
anos e meio. Quando concluiu
o curso, começou a exercer sua
profissão, ministrando aulas
em academias de ginásticas e
como personal trainer, durante 15 anos.
Nesta época em que dava
aulas, começou a vender algu-

mas roupas de moda fitness.
Então percebeu que uma de
suas paixões era mesmo o comércio. E numa viagem com
uma amiga para São Paulo, resolveu comprar algumas peças
de pijamas para revender. O sucesso foi imediato e em apenas
um mês voltou outras vezes à
capital, para novas compras. No
ano de 2003 abriu sua própria
loja, na avenida 35 entre ruas
36x38, mas não abandonou as
aulas.
Porém suas vendas de porta
em porta, que renderam sua loja,
novamente lhe ofereceu novas
oportunidades. O número de clientes aumentou e o local ficou
pequeno. E com isso, no último
dia 8 de setembro, Sônia inaugurou sua nova loja, na Rua 24,
esquina Avenida 29 nº 788.
A “Pijamas e Cia” possui
uma variedade de produtos,
como moda fitness, acessórios, moda praia, confecções,
além dos pijamas para crianças e adultos.
Sonia conta que procura
manter um atendimento diferenciado à suas clientes, estando em contato constante
com elas, seja na venda ou no

pós-venda. Outro ponto forte
da empresa é a venda de peças avulsas de moda praia, ou
seja, a cliente monta o seu conjunto no seu tamanho, além de
serem peças diferenciadas.
“Barretos é uma cidade em
crescimento constante e seu
comércio acompanha este
crescimento, estando em plena expansão para todas as áreas da cidade”, considera a empresária.
A Pijamas e Cia possui diversas formas de pagamento,
cartões, cheques e crediário
próprio, e atende pelos telefones, 3322-3421 e 3043-4422.
Conheça as novidades da
empresa no Facebook:
www.facebook.com.br/
soniagouveia
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Empreendimentos e Dicas

AcquaForte Piscinas
André dos Reis Barbosa (foto) é proprietário da AcquaForte Piscinas e nesta edição
nos conta um pouco sobre sua empresa, dando sua opinião como empreendedor sobre
Barretos.
“Tinha esta vontade de trabalhar neste
ramo, que sempre amei trabalhar, o de piscinas. Sabia que um dia eu iria abrir uma loja
na região, pois achava que Barretos não
comportava uma loja. Então comecei a
pesquisar em Barretos e também na região,
e acabei definindo o ponto onde a loja seria instalada e onde estamos até
hoje, na rua 24 entre as avenidas 39x41, ponto esse que agora se tornou
próprio.
Descobrimos com a pesquisa que Barretos era carente nesta área. Foi
então que resolvemos abrir a loja e começar nosso trabalho, que a cada
dia cresce mais e mais. Por trabalharmos em família, oferecemos ao cliente um atendimento diferenciado”, conta o empresário.
A AcquaForte Piscinas surgiu em 15 fevereiro de 2010. “Todos me
chamavam de louco, que aquilo não iria dar certo, pois o mercado é muito
competitivo, mas eu não desisti, pois levava em minha bagagem 14 anos
de experiência em piscinas de vinil e fibra e tratamento químico, sempre
trabalhando sério e com honestidade”, acrescenta.
Hoje a AcquaForte Piscinas oferece construção de piscinas de vinil,
troca de vinil, instalação de piscinas de fibra (aquecedores, linha banho e
piscinas) filtros, bombas, acessórios e uma linha completa de tratamento,
como cloro, algicidas, etc, além da troca de areia.

A AcquaForte Piscinas tem como diferencial tratar seus clientes com respeito e carinho, orientando-os sobre qualquer dúvida. “A empresa possui
sistema de entrega gratuita, comprometimento com o prazo de entrega combinado e formas de pagamento diferenciado, e o mais importante: preço
justo nos produtos”, garante André.
“Acredito muito em Barretos e em seu crescimento, pois nasci aqui e
amo esta cidade, seu comércio vem crescendo a cada dia, com lojas bonitas,
e com empresários dedicados cada vez mais com o bom atendimento ao
cliente”, acrescenta o empresário sobre Barretos.
“O comércio de Barretos é muito forte, gostaria de pedir a você barretense, que pesquise antes de comprar ou contratar serviços. A cidade tem muito
a crescer. Quando eu digo isso é pelo fato de ficar muito triste ao ver carros
de outras cidades aqui prestando serviços. Acredito que Barretos tem muitos
profissionais, em todas as áreas, seja ela de piscinas ar-condicionado, vidro, ou móveis. Nossa Barretos oferece um leque de
opções muito grande para você
empresário e consumidor”, finaliza o empresário.
AAcquaForte Piscinas fica na
Rua 24 entre as Avenidas 39x41
nº220, atende pelo 17-3324
2430. (Formas de pagamento:
piscina, em até 10x no cartão ou
cheque, ou produtos à vista e
também até 30 dias de prazo).

Calcular horas extras – Dúvidas sobre pagamento
e jornada de trabalho

http://leitrabalhista.com.br

Hora extra é todo período trabalhado que excede o horário da jornada de
trabalho descrita no contrato de serviço. Estas horas excedidas devem ser acordadas entre as partes, sendo de comum acordo a execução das mesmas. Não é
necessário exercício do trabalho para que seja configuradas as horas extras, basta estar a disposição do empregador.
No Brasil este direito está previsto na Constituição de 1988, no art. 7°, XVI,
e no art. 59 da CTL. A remuneração extraordinária deverá ser de 50% superior
as horas normais durante a semana e de 100% aos domingos e feriados, segundo
o enunciado nº 264, do TST.
Com relação a hora extra, não deve haver distinção entre sexos, sendo aplicada a lei igualmente perante todos.
No caso de menor de idade, o serviço de horas extraordinárias só deve ser
permitido se o trabalho do mesmo for imprescindível, e somente se concedido
por força maior.
No caso dos trabalhadores que prestam serviços externos onde não há fixação de horário, não têm direito a hora extra.

Como calcular hora extra?
Para saber o valor da hora extra deve-se dividir seu salário mensal pela base
mensal de horas trabalhadas. O resultado dessa divisão deve ser multiplicado por
60%, 110% ou 150%, conforme o caso, resultando finalmente na hora extra a ser
recebida.
Vale ressaltar que nenhum empregado é obrigado a exercer as horas extras,
sendo nulo o contrato que estipule obrigação. A hora extra deve estar descrita na
folha de pagamento juntamente com férias, décimo terceiro, rescisão, etc.

Reclamação trabalhista
A hora extra é campeã em reclamações na justiça do trabalho, geralmente os
empregados reivindicam horas trabalhadas que não foram pagas pelos empregadores. Para que este tipo de transtorno não venha a ocorrer é necessário estar atento ao
contrato de trabalho, ler bem antes de assinar é uma dica clichê, porém necessária.
1.O contrato de trabalho deve conter todas as informações necessárias ao
trabalhador, desde horários de início e fim da jornada de trabalho, até a possível
ocorrência de horas extraordinárias.
2.Deverá conter também, o valor que este trabalhador deverá receber mensalmente e o percentual de horas extras, bem como a forma de pagamento dos
mesmos. Caso não conste a necessidade de horas extras, caberá ao funcionário
decidir ou não fazê-las.
A prorrogação da jornada de trabalho pode ocorrer somente até duas horas
após o fim da jornada habitual, mas poderá ainda ser estendida em caso de força
maior ou caso a inexecução cause algum prejuízo.

Hora extra para estagiários
O cálculo da hora extra para estagiários, existem leis especificas (11.788/08),
mas segundo especialistas, no caso de estagiários a negociação da hora extra fica
mais fácil se for convertida em folga ao invés de dinheiro, porque segundo as Leis
do Estagiário, não há nenhuma estipulação obrigando o pagamento em dinheiro
de horas extra-ordinárias. Este direito fica estipulado a partir do momento em
que eles se formam, tornando-se trainees.
Mas vale a pena buscar mais informações, procurar saber mais a fundo sobre
esta questão dos estágiários, se informar e manter-se sempre alerta. Seja trabalhador efetivado, temporário, trainees ou estagiários. Fique de olho nos seus direitos!

JORNAL DA ACIB

Barretos, novembro de 2012

Página

4

Acib

Acib alerta sobre boletos
A ACIB alerta a todas as empresas de Barretos sobre o número
crescente de boletos de empresas desconhecidas que estão sendo
enviados para empresas da cidade.
Em sua maioria são boletos de Sindicatos e Associações. Estes boletos
não devem ser pagos antes dos empresários consultarem seus contadores
ou até mesmo a ACIB.
A Acib mostra algumas instituições que estão enviando boletos de
cobrança são as seguintes:
· Associação Comercial e Empresarial do Estado de São Paulo;
· SENACOM - Serviço Nacional de Apoio ao Comércio;
· ACIEB - Assessoria e Aut. Comercial e Industrial do Brasil;
· Associação Comercial e Empresarial do Brasil.

Calendário do Comércio 2013
já está em estudo

Gráfica União
51 ANOS DE BONS SERVIÇOS

Visando trazer mais conforto para os consumidores e trabalhadores do comércio
varejista de Barretos, a ACIB e o Sindicato do Comércio Varejista já estão
estudando as datas de funcionamento do comércio em Barretos para o ano 2013.
A Expectativa é que no proximo mês o calendário já esteja completo.

Fone/Fax
3322-1574

Convites de Casamento | Cartões de Visita e Boas
Festas | Cartões Coloridos | Cartazes | Impressos
g.uniao@globo.com.br
Fiscais | Carimbos de Borracha

IMPRESSOS OFF-SET | RAPIDEZ
Rua 20 nº. 416 - Avenidas 25 e 27

Pesquisa com empresários e
moradores da Avenida 43
A ACIB irá realizar uma pesquisa de opinião pública, na Avenida 43, para
decidir sobre a criação de um projeto que tornará a avenida num ponto turístico.
O objetivo da Associação Comercial é aproveitar melhor o potencial turístico
da Avenida 43, famosa em todo o país pela aglomeração de pessoas durante a
Festa do Peão, sendo destaque em quase todos os sites de eventos.
A Pesquisa vai colher as opiniões dos empresários e moradores da avenida e
das adjacências.
Com o resultado, será decidido qual procedimento será adotado.
Segundo, José Carlos Firmino, Secretário Executivo da Acib, a opinião de
todos é de suma importância. Se você têm sugestões de perguntas e temas que
devem ser abordados na pesquisa, basta procurar a Acib.

A Acib pode te ajudar a receber
suas contas. Ligue 3321-3200
e saiba mais!
Reunião com policias Civil e Militar
sobre a segurança em Barretos
A segurança é um assunto que vêm ganhando destaque em todos os
veículos de imprensa no país, mostrando a preocupação de todos.
Em Barretos não é diferente, por isso a Acib irá realizar uma reunião
para discutir a situação da segurança em Barretos, em todos os bairros,
além do uso das câmeras de segurança.

Acib apoia Caminhada
“Passos que salvam”

Rua 32, 1252 - Barretos - SP
Fone: 17 - 3322-2755
www.alfabarretos.com.br

A Acib está apoiando a Campanha “Passos que Salvam” do Hospital
de Câncer InfantoJuvenil de Barretos.
O objetivo é despertar em toda a população de Barretos e região a
importância da solidariedade e do diagnóstico precoce do câncer
infantojuvenil. E no dia 25 de Novembro o Hospital de Câncer de Barretos realiza a Caminhada “Passos que Salvam”.
A caminhada acontecerá simultaneamente em Barretos, Colina,
Jaboticabal, Guariba, Severínia, Jales, Bebedouro, Taquaritinga, Pirangi,
Sertãozinho, São Joaquim da Barra, Novo Horizonte, Jaborandi, Batatais,
Guaraci, Guaira, Colômbia, São José do Rio Preto, Olímpia, Itápolis,
Catanduva e Porto Velho.
A Acib está apoiando a Campanha, envolvendo todos os empresários
e funcionários do Comércio de Barretos.
Você pode adquirir o kit para participar da Campanha, em um stand
montado em frente a Acib. Colabore e Participe.
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Final de ano é época de contratações temporárias
Vai contratar? Fique atento aos direitos do funcionário
No final de ano é aberta a época de novas contratações, especialmente
nas empresas do comércio varejista.
Normalmente, para atender o aumento da demanda esperada no Natal,
as empresas optam pela contratação de empregados temporários, apesar
de muitas empresas utilizarem a contratação de novos empregados por
meio de contratos de experiência.
Outras preferem os serviços de empresas de trabalho temporário.
As maiores vantagens na utilização de empresas de trabalho temporário
estão no processo de seleção, recrutamento e treinamento fornecido por
elas, para os seus empregados temporários.
Vejamos como funciona o sistema.

Direitos do trabalhador temporário
A remuneração ou salário do trabalhador temporário será igual ao do piso da
categoria dos empregados da empresa tomadora dos seus serviços. Não havendo
tal piso, será garantido a ele salário igual ao mínimo regional. No caso de dispensa
do trabalhador temporário sem justa causa ou pelo término normal do seu contrato,

http://natal.sp.sebrae.com.br

Dicas

ele terá direito a férias proporcionais calculadas na base de 1/12 avos do último
salário que tiver recebido, por mês trabalhado, e também a uma indenização
calculada na base de 1/12 avos do último salário recebido, por mês de trabalho.
A jornada de trabalho do temporário será de oito horas diárias, podendo ser
ampliada em até duas horas extras diárias, sendo essas horas extras remuneradas
com adicional de no mínimo 20%, sobre o valor da hora normal.
As horas noturnas, ou seja, aquelas realizadas entre as 22 horas de um dia até
as 5 horas da manhã do dia seguinte, serão remuneradas com o adicional noturno
de pelo menos 20% sobre o valor da hora normal.
O trabalhador temporário terá direito aos benefícios e serviços da previdência
social, e também ao seguro contra acidentes de trabalho, sendo registrada na sua
carteira de Trabalho e Previdência Social sua condição de temporário.
O prazo de duração do contrato temporário será de três meses, podendo,
mediante justificativa enviada ao Ministério do Trabalho e Emprego, ser prorrogado
por mais três meses.
Com essas informações, o empresário pode avaliar custos e benefícios
para adoção dessa modalidade de trabalho.

Novas regras para
prorrogação dos contratos de
trabalho temporário

I - a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente
excedeu ao prazo inicialmente previsto; e
II - as circunstâncias que geraram o acréscimo extraordinário dos serviços e
ensejaram o contrato de trabalho temporário foram mantidas.

Com a Portaria nº 574, de 22 de novembro de 2007, o Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) estabeleceu novas regras para a prorrogação dos contratos
de trabalho temporário.
A norma estabelece as condições de duração do prazo que não poderá
ultrapassar a 3 (três) meses, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado uma
única vez, desde que a empresa tomadora dos serviços requeira autorização da
Delegacia Regional do Trabalho (DRT).

Até 18/7/2007, a Instrução Normativa nº 3 de 2004 (revogada pela IN nº 5
de 2007) a prorrogação era autorizada automaticamente apenas com a
comunicação à DRT da ocorrência dos pressupostos mencionados.
O requerimento de prorrogação do contrato de trabalho temporário, previsto
no Anexo desta Portaria, devidamente preenchido, até quinze dias antes do término
do contrato.
O objetivo da nova regra é evitar prorrogações fraudulentas.

A solicitação à DRT deve ser fundamentada demonstrando:

Programa Acib na TV:
Assista e venha participar você de qualquer segmento
Em mais um serviço prestado às classes empresarial e industrial de
Barretos, a Acib criou o programa Acib na TV, que vai ao ar pela TV Barretos todas as terças-feiras, a partir das 21h30.
O programa, além de entrevistas exclusivas com empresários em geral,
de todos os segmentos comerciais e industriais da nossa cidade, tem ainda
o objetivo de mostrar para a população barretense o que é produzido na
cidade, revelando o verdadeiro potencial de produção de Barretos.
Paralelamente, o Acib na TV mantém parcerias com importantes ações
sociais que são realizadas na cidade, que são divulgadas através do pro-

grama, beneficiando, por exemplo, entidades com a Santa Casa, Hospital
de Câncer e outras.
O programa é aberto a praticamente todos os segmentos da sociedade
barretense. Se você, empresário ou de qualquer outra atividade, busca
divulgar um trabalho que realiza, procure a Acib e mostre seu trabalho.
Você poderá estar participando do programa, sendo entrevistado e apresentando seu trabalho ou projeto.
E tudo totalmente gratuito. Assista o Acib na TV e participe. Estamos
esperando por você.

A ACIB é de para todos. Empresário! Você que quer participar do programa, procure a ACIB.

A participação é totalmente gratuita !!! Estamos esperando por você !
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Acib e Notícias

Decoração de Vitrines
Entre no clima natalino e aumente suas vendas!!!
Loja Mahra

Os especialistas garantem que investir em vitrines de Natal vale cada centavo,
já que esta é a data comemorativa mais esperada do ano e que concentra o maior
número de vendas.
As vitrines têm uma importância enorme para atrair as pessoas para o interior
das lojas e, com pouco ou muito dinheiro, o que vale é a criatividade e a vontade
de cada empresário. Você pode fazer com que seus clientes comentem sua
decoração e entrem na loja para conhecer as novidades.
É muito importante planejar como será feita esta decoração com antecedência,
para não ter dores de cabeça no futuro. Tem que fazer um levantamento do que
será necessário. O que vai comprar? Quanto vai gastar? Quanto se pode gastar?
Você pode aproveitar para comprar enfeites que no futuro poderão ser
reutilizados. Se tudo for planejado e tiver uma verba programada para a decoração,
você pode contratar um especialista em decoração de Natal, caso queira um impacto
maior em sua loja.
Então abuse da criatividade, não limite-se apenas a ideia de que decoração de
Natal são apenas pinheiros, laços vermelhos, meias penduradas, trenós carregados
de presentes ou até neve artificial. E ela também não precisa ser baseada apenas
nos tons de vermelho, dourado e prata. Você pode elaborar vitrines originais e
refinadas sem abusar dos elementos tradicionais, e ainda assim economizar.
Outro fator de extrema importância é a atualização de suas vitrines, já que a
vitrine irá atrair os clientes para sua loja. Nesta época do ano, as pessoas passam
em frente às lojas com mais frequência e as modificações irão despertar o interesse
para que esses visitem mais de uma vez o seu estabelecimento.
Empresários, não deixem de decorar suas vitrines para o Natal.
Entre no espírito natalino, e boas vendas.

Sonorização legalizada no Natal
A sonorização de ambientes comerciais, tais como lojas, bares, restaurantes,
é uma prática relativamente comum, mas que se intensifica na época do Natal.
A sonorização de ambientes se dá pela reprodução de CD´s ou DVD´s
musicais, ou então por reprodução da programação de alguma emissora de rádio
ou de televisão.
O que alguns empresários não sabem é que a sonorização do ambiente gera a
cobrança dos direitos autorais incidentes sobre as obras musicais reproduzidas.
Inclusive nos casos em que os estabelecimentos comerciais apenas sintonizem
programas de rádios ou de televisão, ainda assim é devido o pagamento dos
direitos autorais.
Como é o recolhimento dos direitos autorais
A arrecadação dos direitos autorais é regulamentada e efetuada pelo ECAD
– Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.
No caso de sonorização de ambientes comerciais, a empresa deverá realizar
seu cadastramento junto ao ECAD, o que pode ser feito através do site: ECAD.
Para fins de cadastramento e cálculo dos direitos autorais, a empresa que utiliza

a reprodução musical para sonorização do seu ambiente é classificada como
usuário permanente.
Após o seu cadastramento, a empresa deverá calcular o valor dos direitos
autorais e gerar a guia para seu recolhimento, que será efetuado antecipadamente.
A base de cálculo para o recolhimento é baseada na metragem do ambiente a ser
sonorizado. Todo esse procedimento poderá ser feito diretamente no site do
ECAD.
É importante frisar que a falta do recolhimento dos direitos autorais, resultará
na aplicação de multa diária, cujo valor será 20 vezes o valor dos direitos autorais
que deveriam ter sido recolhidos.
Esse valor será cobrado em dobro no caso de reincidência. Além disso, o
estabelecimento ficará proibido de efetuar a sonorização ambiente, até que a
situação seja regularizada.
Seguindo esses procedimentos, o empresário poderá realizar a sonorização
de seu estabelecimento, criando um ambiente mais agradável para seus clientes,
http://natal.sp.sebrae.com.br
sem o risco de ser autuado.

Feriados de 2013

Chegada do Papai Noel e
Curso de Papai Noel

01|01|2013
12|02|2013
29|03|2013
21|04|2013
01|05|2013
30|05|2013
25|08|2013
07|09|2013
12|10|2013
02|11|2013
15|11|2013
25|12|2013

-

TERÇA-FEIRA
TERÇA-FEIRA
SEXTA-FEIRA
DOMINGO
QUARTA-FEIRA
QUINTA-FEIRA
DOMINGO
SABÁDO
SABÁDO
SÁBADO
SEXTA-FEIRA
QUARTA-FEIRA

Confraternização Universal
Carnaval
Paixão de Cristo
Tiradentes
Dia do Trabalho
Corpus Christi
Aniversário de Barretos
Independência do Brasil
Nossa Senhora Aparecida
Finados
Proclamação da República
Natal

A chegada do Papai Noel no Comércio está agendada para o dia 5 de
Dezembro.
A Acib também irá realizar um curso para capacitação de Papais Noeis.
Os interessados a se caracterizar deverão comparecer na ACIB para a
inscrição e realizar o treinamento gratuitamente.

Horário de funcionamento do comércio
durante o mês de Dezembro/2012
O Comércio funcionará no período natalino
de 6 a 24 de Dezembro na seguinte ordem:
De se segunda à sexta, nos dias 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21
e 24, das 9h00 às 22h00
Aos sábados, dias 8, 15, 22, das 9h00 às 18h00;
Aos domingos, dias 9,16 e 23, das 9h00 às 18h00.

JORNAL DA ACIB

Barretos, novembro de 2012
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Temos percebido que a Associação Comercial
a cada dia tem se comprometido mais e mais com
a comunidade. Num passado, quando falávamos em
Associação Comercial, pensávamos logo em SPC
e SERASA. Depois, em campanhas promocionais
para alavancar vendas nas empresas associadas.
Hoje, quando falamos em ACIB, estamos falando
de tudo que envolve empresários, comerciários,
médicos, professores e profissionais liberais de
maneira geral. Estamos falando de apoio a empresas, instituições, entidades, treinamento de pessoas
e oferecendo oportunidade de desenvolvimento profissional com a criação de cursos de formação e aprimoramento. Existe uma
grande preocupação desta diretoria em formar novas lideranças empresariais,
mas também na formação de lideres profissionais para atuar nas empresas.
Ser diretor da ACIB é uma honra, porém uma grande responsabilidade, porque
a ACIB está presente na vida de qualquer cidadão, independente de onde ele
mora, como ele vive, qual seu grau de escolaridade, independente de cor, raça ou
credo religioso. Ai esta a importância de sua empresa também se associar a ACIB.
Além de estar atualizado, sempre você e sua empresa, indiretamente estará praticando responsabilidade social.

Carmem Ligia Zucca Cassilhas
C&Artes em madeira

Odair de Moura e Silva - Conselho Consultivo
(Radialista, Jornalista, Administrador de Empresas, Empresário)

EMPRESAS QUE MAIS CONSULTARAM EM OUTUBRO
LOJAS DE BARRETOS
UMA ÚNICA LOJA
1 - ARLETE MAGAZINE
2 - KORPO & KOR
3 - CASA BARONI
4 - BROOKSTORE
5 - MP SPORT’S
6 - BIABELAMORE
7 - ARLETE BOUTIQUE
8 - 100% VÍDEO
9 - KÁTIA GOUVEIA
10 - ML MODAS
11 - DURVAL MOTOS
12 - BAZAR JULINHA
13 - LÍDER COMERCIAL
14 - CAMA DE GATO
15 - ÁRUA
16 - A IMPERIAL
17 - BBM
18 - PNEU CENTER
19 - O LOJÃO
20 - NOVAARLETE

CONCESSIONÁRIAS
1 - FIAT META VEÍCULOS
2 - CANNES PEGEOUT
3 - BAVEP
4 - VOLKS DAHER
5 - FORD CABRERA

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM OUTUBRO
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

MAIS DE UMA EMPRESA
1 - GRUPO JOIA
2 - LAVRADORES
3 - ÓTICAS SANTA LUCÍA
4 - CISNE
5 - DROGADADA

CASA DE CONSTRUÇÃO
1 - CONSTRURIBEIRO
2 - RIOMAR
3 - LOJÃO MAT. P/ CONST.
4 - A CONSTRUTORA
5 - CONSTRU AMÉRICA

A Acib desempenha um papel de
grande valor em
nosso comércio,
sempre preocupada
em dar o suporte
necessário para
seus associados e
clientes, desenvolvendo promoções
que ajudam a
alavancar as vendas. Além disso,
temos vários serviços e palestras que
são oferecidos aos
associados.
Estamos muito
satisfeitos em ser
associado!

IMOBILIÁRIAS
1 - QUEÓPS
2 - ROCA
3 - RENATO PEGHIM
4 - FLAGUI
5 - DEJAIR VICENTE

1 - MANGUINHA CALHAS
2 - CONTACTO CONTABILIDADE
3 - SALÃO NYX
4 - VIP CARTUCHOS
5 - FÃ DO BICHO
6 - ADRIANA ANDRADE ATÊLIER
7 - ACQUA FORTE PISCINAS
8 - JS MAGAZINE
9 - FAX TEL
10 - COMERCIAL ALVORADA
11 - RODRIGO AUTOMÓVEIS
12 - FORRO FACÍL
13 - BOUTIQUE DO BRIGADEIRO
14 - JÕAZINHO RODAS
15 - INSTITUTO EMBELEZE
16 - FB ESTRUTURA METÁLICA
17 - OMNI FINANCEIRA
18 - SKY BARRETOS

19 - FLEX CELL CELULARES
20 - COPICAL TINTAS
21 - AUSTRÁLIA MODAS
22 - ART VÍDEO PRODUTORA

23 - DI PAULA MODA ÍNTIMA

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - TREVÃO HOME CENTER
2 - PANIFICADORA ADEGA
3 - TRANSCOMAP
4 - JBS
5 - ANA CLÁUDIA HAIR
6 - MÓVEIS RODRIGUES

INCLUSÕES NO SCPC

EXCLUSÕES NO SCPC

Outubro / 2012....... 707

Outubro / 2012....... 891
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Barretos Tem

Sofreu um acidente de trânsito?
Informações Gerais
O Seguro DPVAT cobre vidas no trânsito. Como o próprio nome diz, ele indeniza vítimas de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre.
Em caso de acidente, as situações indenizadas são morte, invalidez permanente e
sob a forma de reembolso de despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar.
Qualquer vítima de acidente envolvendo veículo, seja motorista, passageiro, pedestre, ou ainda, seus beneficiários, podem reque-

rer a indenização do DPVAT. As indenizações são
pagas individualmente, não importando quantas
vítimas o acidente tenha causado. O pagamento
independe da apuração de culpados.
Além disso, mesmo que o veículo não
esteja em dia com o DPVAT ou não possa ser
identificado, as vítimas ou seus beneficiários têm
direito à cobertura. Se, por exemplo, em um acidente, há mais veículos envolvidos, todos os participantes que sofrerem lesões terão direito ao
seguro DPVAT, inclusive podendo ter direito a
indenizações, separadamente.

CAMPOS SEGURO DPVAT
A CAMPOS SEGURO DPVAT é uma empresa especializada na prestação de serviços de
assessoria relacionado ao seguro DPVAT.
A empresa nasceu em Catanduva, onde atua
há vários anos e chega agora para atender
Barretos e região, a fim de praticar um serviço
de qualidade e diferenciado. Com atendimento
especializado, realizado no próprio escritório
ou através de visitas aos clientes, que são feiras por profissionais qualificados para atender
de forma eficiente, estudando cada caso.
Segundo Vinicius Dias, diretor da empresa, o
objetivo é orientar e conscientizar os familiares e
vítimas de acidente de trânsito, assegurando a
garantia dos seus direitos, sejam eles indenizações, reembolsos ou seguros, atendendo e analisando caso a caso, com ética e transparência,
assessorando e acompanhando os processos de

sinistros, com a finalidade que o cidadão receba o
valor correspondente ao seu caso.
“Estamos à disposição para identificar as
necessidades de nossos clientes, oferecendo uma assessoria diferenciada que atenda
às expectativas e ofereçam soluções, com
qualidade, compromisso e eficiência, visando à satisfação do cliente e contribuindo para
o cumprimento das prerrogativas garantidas
em lei, concretizando assim mais que a prestação de serviços, uma sólida parceria.
Você que já sofreu um acidente de
trânsito ou você familiar de um acidentado,
venha nos conhecer e saber mais sobre o seu
direito e sobre nosso trabalho. Estamos à
disposição para atendimento sem compromisso”, afirma Vinicius.
Mais informações pelo fone 3323-4844

Vinicius Dias dos Santos
Proprietário da empresa em Barretos

