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Acib firma vários convênios
que oferecem descontos também
aos funcionários dos associados
Acib firma convênios em várias áreas, como: saúde, educação,
línguas, fisioterapia, odontológicos e estéticos.
Descontos e horários que facilitam a vida dos associados,
funcionários e dependentes. Conheça nesta edição os
convênios e venha usufruir dessas facilidades você também!!!
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Comércio 2013
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Além de todas as
Promoções, está
confirmada a Promoção
da Festa do Peão

Promoções no Comércio produziram movimento
espetacular em Janeiro
Liquidação, queima, bota-fora, não importa o nome.
As Promoções do mês de Janeiro surpreenderam
pelos resultados alcançados
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PONTO DE VISTA

Editorial

Convênios
e
Assessorias
Dentro
das
metas
estabelecidas para este ano, a
Acib já deu início a dois importantes projetos, que são os convênios e assessoria aos associados em geral, extensivos aos seus familiares e funcionários. São projetos que visam garantir às empresas as soluções de vários problemas que são enfrentados no competitivo mundo dos negócios e também proporcionar benefícios aos seus colaboradores.
Na área de convênios, buscamos parcerias com as
mais destacadas empresas e profissionais, de vários setores de nossa comunidade. São convênios com planos
de saúde, faculdades e cursos técnicos, com profissionais liberais e escolas, além de outros.
Além de possibilitar que os familiares e funcionários
possam cursar uma faculdade, a Acib deseja também despertar nas pessoas que já tem um curso superior, o interesse por um segundo curso, sendo este o que a pessoa
sempre pensou em cursar, mas por motivos diversos
optou por algum outro.
Em todos os cursos, são oferecidos descontos especiais, possibilitando um maior acesso à educação.
Também buscamos parcerias com instituições financeiras, que oferecem linhas de crédito com taxas especiais para capital de giro ou investimentos.
Outra iniciativa de sucesso vem sendo a assessoria
financeira e tributária que vem sendo prestada, através
da Acib, por uma conceituada empresa barretense: a
RJBR. Através desse convênio, os associados têm acesso
a vários serviços de assessoria, inclusive de cobrança,
que facilitam o dia a dia.
Na área de serviços, neste ano de 2013 a ACIB está
expandindo ainda mais os importantes serviços que presta à classe empresarial barretense. Além dos serviços
de proteção ao crédito que já são prestados, novas linhas de serviços estão sendo implantadas, como: o Cartão de Crédito da ACIB, Serviços de Recuperação de
Crédito, Vendas pela Internet, Jovem Aprendiz, Consultas online e vários outros serviços.
Tudo isso para valorizar ainda mais as empresas
barretenses, beneficiando sempre o empresário associado, seus funcionários e seus familiares.
A ACIB trabalha sempre para valorizar o comércio e a
indústria barretense. Nosso comércio já ultrapassou fronteiras e hoje movimenta a economia da cidade em todos
os setores. E para acompanhar esse crescimento, o empresário precisa manter-se constantemente atualizado,
sempre procurando oferecer o que há de melhor para
seus clientes e colaboradores.
E pensando nisso, a ACIB, já programou diversos cursos e treinamentos direcionados tanto para os empresários como para os funcionários.
São cursos e orientações desde a formação de colaboradores até a exportação de produtos, fluxos de caixa e
outros benefícios.
Participe de nossas atividades. Procure a Acib e valorize ainda mais a sua empresa com os cursos que estarão
sendo oferecidos.
Você, amigo empresário, venha nos fazer uma visita.
Conheça os serviços que a Acib oferece e beneficie-se
deles.
Um Grande abraço.

André Luís Peroni Ângelo
Presidente

Renata Roncaratti
Capim Restaurante e Bar Braquiara
Renata Roncaratti, e seu marido Sérgio Luis Roncaratti,
são proprietários do Capim Restaurante e do Bar Braquiara.
Renata nasceu em Barretos, é filha de Lú e Vitória
Andrade, mãe de Luis Felipe Andrade Roncaratti. Estudou
na Faculdade Ibero-Americana, e UNESP- São José do
Rio Preto, é Mestre em Literatura.
A empresária conta um pouco sobre suas empresas e
fala de seu ponto de vista sobre Barretos.
“Acredito que Barretos está iniciando no momento uma
alavancagem, não vamos reconhecer esta cidade nos
próximos cinco anos”, considera Renata.
Sobre o sucesso do casal no ramo de Restaurantes, ela conta como tudo começou. “Desde
que conheci o Serginho, ele sempre falava de sua paixão por cozinhar e do seu sonho em ter um
restaurante. Quando já não botava mais fé na crença de que ele largaria a sua vida na loja de
escapamentos, a Roncava, para abrir outro negócio, aconteceu. Foi na virada do ano de 2007 que
ele decidiu abrir o Capim Limão. A inauguração aconteceu oito meses depois, no dia 3 de setembro.
No início, a ideia era eu continuar na minha profissão, mas, o que no início era uma ajuda, virou um
serviço integral e eu larguei a minha profissão em 2008 para me dedicar somente ao restaurante.
Três anos depois, descobrimos que não era mais possível ficar no prédio inicial na Região dos
Lagos. Assim, fizemos um ´upgrade´ e o Capim nasceu em um antigo Casarão de 1890 na Rua
14”, conta a empresária.
“Fazer o que gosta é um luxo! Mas, tocar um restaurante não é tão fácil quanto parece. Temos
orgulho em criar um ambiente aconchegante e acolhedor para nossos clientes, sempre com os
melhores produtos do mercado”, acrescenta.
Em parceria com a Acib, o Sebrae irá realizar o EMPRETEC. A empresária Renata já realizou
o curso e conta como foi sua experiência e a importância do mesmo, “Participar do EMPRETEC
foi um divisor de águas em minha vida profissional. O curso de imersão de seis dias é tão profundo
que altera o nosso ponto de vista em vários níveis no empreendimento, desde a busca de fornecedores
e clientes, até o dia-a-dia com a equipe de trabalho. Não é apenas uma questão de necessidade,
creio que todo empresário merece passar por esta reciclagem”, comenta.
Renata está envolvida com projetos para Barretos, “Há três anos faço parte do Projetur, grupo
de governança dedicado a desenvolver o turismo de Barretos. Desde o início do ano passado,
faço vários cursos na área de alimentação fora do lar, no Sebrae, além de receber consultoria de
especialistas. Gostaria de convidar todos que fazem parte desta área a vir conhecer o projeto, vale
muito a pena. Barretos já é uma cidade conhecida no País todo, só falta um empurrãozinho para
desenvolvermos o turismo, criando mais atrações e desenvolvendo a área da alimentação fora do
lar, hotelaria, comércio diferenciado, artesanato e serviços. Vamos começar já!?”, finaliza a
empresária.
CAPIM RESTAURANTE | Rua 14, 447 - Centro - Barretos-SP | 17-3322-8241
| www.capimbarretos.com.br
BRAQUIARA | Rua 14, 471 - Centro - Barretos-SP | 17-3323-2670
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Vendas pela Internet
AAcib irá realizar incentivos às empresas para que comercializam seus produtos
pela internet, para que essas possam aumentar ainda mais a receita, visando a
redução de custos de seus produtos. O intuito desta parceria é orientar as empresas
de Barretos a vender e anunciar seus produtos, para que o barretense possa
comprar pela Internet, porém produtos genuinamente barretenses.

Palestras 2013

Gráfica União
52 ANOS DE BONS SERVIÇOS

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

A Acib em parceria com o SEBRAE irá promover neste ano de 2013 diversas
palestras. Conheça as palestras e suas datas:
MARÇO
19/03 – Administração e Contratação de Funcionários
Atividade em sala de aula que reúne clientes interessados no tema Gestão de
Pessoas. Recrutamento e seleção, com a consultora especialista do Sebrae/SP,
Ariadini, que irá falar sobre o assunto, tirando dúvidas, e provocando interação
entre os participantes, criando condições favoráveis que possibilite criar situações
e soluções que sirvam como inspiração ou reflexão para os participantes.
ABRIL
23/04 – Controles Financeiros, Análise e Fluxo de Caixa
Atividade em sala de aula que reúne clientes interessados no tema Fluxo de
Caixa, com o consultor especialista do Sebrae/SP, Wilson.
MAIO
21/05 – Custo e Preço de Venda
Atividade em sala de aula que reúne clientes interessados no tema Finanças/
Formação de Preço de Venda, com o consultor especialista do Sebrae/SP, Wilson.
JUNHO
25/06 – Divulgação da Empresa e Vendas
Atividade em sala de aula que reúne clientes interessados no tema Marketing –
Como divulgar sua empresa para o consumidor final, com o consultor especialista
do Sebrae/SP, Rafael.
JULHO
25/06 – Vitrines e Fachadas
Atividade em sala de aula que reúne clientes interessados no tema Marketing –
Promoção de Vendas, com o consultor especialista do Sebrae/SP, Rafael.
SETEMBRO
25/06 – Inadimplência e Financeiro
Palestra que irá esclarecer a importância da Gestão de Inadimplência, os
cuidados na concessão de créditos e os procedimentos de cobrança em relação
ao Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002, com o consultor
especialista do Sebrae/SP, Everaldo.
OUTUBRO
25/06 – Atendimento ao cliente e Recrutamento de Funcionários
Palestra que visa despertar o empreendedor para a necessidade de aperfeiçoar
o atendimento a clientes, evitando a insatisfação do consumidor, construindo
diferenciais competitivos em relação às outras empresas, com o consultor
especialista do Sebrae/SP, Everaldo.
OUTROS EVENTOS
12/09 | Circuito de Negócios Aumente suas Vendas
Todos os dias após as palestras, haverá atendimento individual por
empresas na Acib. Inscrições abertas.

Empretec

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

Aconteceu no último dia 21 a Palestra sobre o Seminário EMPRETEC, para
os empresários de Barretos, interessados em realizar o Programa.
O EMPRETEC é um programa voltado para desenvolvimento e capacitação
empresarial executado no Brasil exclusivamente pelo SEBRAE, em parceria com
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Agência
Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE).
A metodologia do curso é altamente interativa e experimental e incluem
palestras, exposições em vídeo, dinâmicas individuais e em grupo. A metodologia
diferenciada do curso é um estímulo adicional para os empreendedores
participantes que são levados a conhecer e aprimorar suas características
empreendedoras como parte da estratégia para a condução dos seus negócios
de forma competitiva.
Os empreendedores passam a identificar oportunidades empresariais e a
entender seu próprio comportamento em determinadas situações do cotidiano
da empresa. Aprendem a fazer avaliações sistemáticas do planejamento da
empresa, fundamentais para definir metas e objetivos. A motivação e mobilização
dos colaboradores rumo aos objetivos desejados é outro aspecto abordado e
trabalhado com cada um dos participantes.
A carga horária é de 60 horas. O público-alvo são os empresários ou pessoas
que já tenham definido claramente seu plano de criação de uma empresa.
Mais informações na Acib ou SEBRAE.

Barretos, fevereiro de 2013
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Acib oferece convênios para
Associados e seus funcionários
A Clínica

Vita - Dra. Cláudia M. Lima oferece:

Será pago pela Clínica Vita metade da documentação inicial ortodôntica, sendo R$100,00 valor real,
associados R$50,00.
A Prodoc

– Radiografia e Documentação Odontológica Digital oferece
descontos de 20% da tabela em seus procedimentos, como:

A Microway possui treinamento individualizado e personalizado aos alunos. Oferece:
- Isenção dos materiais didáticos;
- Descontos de 15% para funcionários e 10% para dependentes;
- Certificado de conclusão do curso;
O ISEB

– Instituto Superior de Educação de Barretos oferece 30% de

desconto da tabela, nos cursos de Pedagogia, Letras Português/Inglês, Português/Espanhol.
O

CT-Lupa Fisioterapia oferece 35% de desconto da tabela nos serviços de fisioterapia
na área de acompanhamento para gestantes, acompanhamento no pré e pós operatório de cirurgias
bariátricas, shantala (massagem para bebês), coluna e ortopedia, trabalho postural,
uroginecologia e neurologia.
O Fisk

Centro de Ensino oferece:

JORNAL DA ACIB
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O convênio

UNIMED, oferece descontos do valor da tabela.

Os descontos variam de acordo com a faixa etária.

Cirfe oferece descontos do valor da tabela em seus procedimentos,

O

através de avaliação de cada paciente.
A

OperRiso atende à todas especialidades odontológicas oferecendo
descontos da tabela nos procedimentos.

A Faculdade

Barretos atualmente conta com seis cursos:

Administração, Ciências Contábeis,
Direito, Enfermagem, História e Sistemas de Informação.

A parceria oferece 30% de desconto da tabela, de forma escalonada de 10% + 10% + 10% além do
desconto de pontualidade para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Além de 20% de desconto da tabela, de forma escalonada de 10% + 10% além do
desconto de pontualidade para o Ensino Superior.

O convênio

Santa Casa Saúde, oferece descontos do valor da tabela.
Os descontos variam de acordo com a faixa etária.

O CCBEU

– Centro Cultural Brasil Estados Unidos, oferece descontos de

20% da tabela nas mensalidades regulares nos cursos de idiomas, Inglês,
Francês, Espanhol, Alemão, Italiano e Português.

Barretos, fevereiro de 2013
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Dicas e Empreendedores

FIQUE SABENDO!!!
· Empreendedor Individual é a pessoa que trabalha por conta própria e
que se legaliza como pequeno empresário.
Para ser um empreendedor individual, é necessário faturar hoje no máximo
até R$60.000,00 por ano ou R$5.000,00 por mês e não ter participação em
outra empresa como sócio ou titular.
· Lei Complementar nº128 – Com amparo nessa lei o trabalhador
conhecido como informal pode se tornar um Empreendedor Individual legalizado.
Ele passa a ter CNPJ, o que facilitará a abertura de conta bancária, o pedido
de empréstimos e a emissão de notas fiscais.
· Enquadramento – O EI (empreendedor individual) será enquadrado no
Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS,
Cofins, IPI e CSLL). O único custo da formalização é o pagamento mensal de
5% sobre o valor do salário mínimo para o INSS (R$33,90), R$5,00 de ISS
(Prestadores de Serviço) e R$1,00 de ICMS (Comércio e Indústria) de por
meio de carnê emitido exclusivamente no Portal do Empreendedor.
Sebrae
Minerais
O Brasil é um dos países com maior potencial em recursos minerais do
planeta, com 55 tipos de minerais explorados. O ferro é o principal minério
extraído no País, onde estão aproximadamente 8% das reservas de ferro do
mundo. Entre os principais minerais encontrados em solo brasileiro estão bauxita,
cobre, cromo, ouro, estanho, níquel, manganês, zinco, potássio e nióbio.
Potencial Hídrico
O potencial hídrico do Brasil está entre os cinco maiores do mundo; o País
tem 12% da água doce superficial do planeta e condições adequadas para
exploração. O potencial hidrelétrico é estimado em cerca de 260 GW, dos
quais 40,5% estão localizados na Bacia Hidrográfica do Amazonas.
Extrativismo
O extrativismo animal concentra-se principalmente na pesca e na aqüicultura
(cultivo de animais aquáticos). Atualmente o País produz em torno de 1,25
milhões de toneladas de pescado (deste total, 38% são cultivados). Por ano, a
atividade gera R$ 5 bilhões, mobiliza 800 mil profissionais entre pescadores e
aquicultores, além de ser responsável por 3,5 milhões de empregos diretos e
indiretos. O potencial brasileiro é enorme já que além da costa litorânea, o País
ainda conta com mais de 3,5 milhões de hectares de reservatórios localizados
ao longo do território brasileiro.
Desmatamentos
São desmatados cerca de 21 mil km² por ano no Brasil, o que representa
um Estado de Sergipe de floresta no chão por ano. A Mata Atlântica foi a
principal vítima do desmatamento florestal no País e hoje tem apenas cerca de
7% do que seria seu território original. Ela é reconhecida como o bioma brasileiro
mais descaracterizado. Já o cerrado brasileiro perdeu 48,2% da vegetação
original. Hoje são desmatados cerca de 20 mil km² por ano, principalmente no
oeste da Bahia – na divisa com Goiás e Tocantins – e no norte de Mato Grosso.
www.brasil.gov.br

Itto Confecções
Fundada em Novembro de
2007, pelo então descendente de
japoneses Paulo Cezar Itto, que
com seu conhecimento adquirido enquanto morava no Japão
após longos quatro anos em que
trabalhou como dekassegui naquele país, adquiriu conhecimento suficiente para se destacar com
a Itto Confecções.
A ITTO Indústria e Comércio
de Confecções LTDA desenvolveu-se rapidamente através da qualidade de seus produtos e preços competitivos, tendo como uma das principais metas tornar-se uma empresa referência no
ramo de confecções de uniformes, camisetas e malharia em geral.
Além da qualidade reconhecida por clientes e parceiros, a Itto Confecções
conta também com uma completa equipe de colaboradores e profissionais extremamente comprometidos com a qualidade dos produtos e a satisfação completa
dos clientes e parceiros.
A etiqueta Itto Confecções é sinônimo de produtos de qualidade e bom gosto.
Suas camisetas são confeccionadas com alto padrão de qualidade. São diversos
modelos e tamanhos, reconhecidos por quem sabe bem o que faz. Camisetas
Femininas, Infanto-Juvenil, Camisetas Promocionais (Eventos), Uniformes Escolares, Uniformes Profissionais, Uniformes Hospitalares, além de estamparias e bordados.
A empresa trabalha com
grandes empresas de Barretos e
região que exigem sempre o melhor, demonstrando seu potencial em confeccionar produtos de
alto padrão, tanto em malha
quanto em acabamento e arte final.
A Itto confecções preza pela
qualidade de seus produtos por
meio de um processo de produção que valoriza a segurança, a
utilização de matéria prima de alto
nível e o excelente ambiente
de trabalho oferecido aos funcionários. Esse é o diferencial da
empresa, que através desses fatores, aliados a um setor de qualidade que garante o alto nível nos
produtos Itto Confecções, resulta
em produtos de altíssima qualidade, que superam as expectativas de seus mais de 200 clientes.
A Itto Confecções atende pelo 17.3322-7588 |17.3324-4766 (fax).

Adquira sua
“Honda”
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Hoje percebemos que o comércio
evoluiu muito, em todos os sentidos, e
parte deste processo tem uma participação
especial da ACIB, através de seus eventos
e promoções que são de grande
porte, trazendo a população de Barretos
e região, uma satisfação de fazer parte
desta evolução.
A ACIB presta uma gama de serviços
a todos os empresários associados, desde
pequenas e micro empresas até as
indústrias de grande porte, com um
fantástico e dinâmico relacionamento.
Como parte da diretoria, temos como
obrigação de transmitir esta parceria a
todos os empresários de nossa cidade seja
qual for à área de atuação, para o
fortalecimento e crescimento do nosso comércio, treinando e valorizando todos
os seus funcionários, para um atendimento de qualidade a população.
Carlos H. Nunes
Conselho Consultivo

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

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

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM JANEIRO
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 - CONSTRUAMÉRICA
5 - A CONSTRUTORA

Eu como associado tenho muito
respeito pela Entidade, pois ela oferece
ótimos serviços, sempre que a procurei
fui muito bem atendido.
Há 16 anos minha empresa trabalha
junto com Acib, neste período, passaram
muitas Diretorias pela Instituição, cada
uma trazendo a sua melhoria. A Acib
possui também uma equipe de
colaboradores muito competente.
Vejo que a Associação e sua diretoria
tem uma visão ampla do mercado, pois
esta sempre oferecendo curso de
capacitação, promovendo encontro de
negócios. Um ponto muito importante são os convênios firmados com diversas
empresas, trazendo mais benefícios para nós associados. Quanto as Promoções,
acredito que são muito válidas, sendo de suma importância, pois traz o cliente
para perto de nós.
Destaque também para sua Pesquisa anual, onde posso analisar o
aceitamento da minha empresa perante o público.
A Acib está de parabéns por todos os seus serviços.
Joaquim
Buffet Vinicius

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - MINE MERCADO AM
2 - FB TELHAS

IMOBILIÁRIAS
1 - ROCA
2 - QUEÓPS
3 - RENATO PEGUIM
4 - FLAGUI
5 - CASAREDO

1 - LORD MOTOS
2 - FOX CARTUCHOS
3 - SUPER FORMA PERSONAL TRAINER 3 - JORGE JUNITY ICHIBA
4 - EVALDIS VARIEDADES
4 - BETO SANTOS CENTRAL DE IMÓVEIS
5 - BRUJU DOCES
5 - CHÃO PRETO MISTURADORA
6 - ITTO CONFECÇÕES
6 - BUG BUG KIDS
7 - AHKOHA FINANCEIRA
7 - ANNA BELA PRESENTES
8 - DI PAULA MODA ÍNTIMA
8 - DISTRIBUIDORA CRISTAL
9 - COCA COLA
9 - SORVETERIA BOM JESUS
10 - VIDRO CAR
10 - CLÍNICA LINEA
11 - MIRO CESTAS
11 - MARCENARIA SÃO JOSÉ
12 - ESCRITÓRIO KONTÁBIL
13 - ELEGANTE MÓVEIS

INCLUSÕES NO SCPC

EXCLUSÕES NO SCPC

Janeiro / 2013 ....... 864

Janeiro / 2013 ....... 1.047

JORNAL DA ACIB
Barretos, fevereiro de 2013

Barretos Tem

CORREDOR
COMERCIAL:
RUA 22 ENTRE AS
AVENIDAS 7 E 11
Mary Lingerie

Massa Motos

Atêlie Amisy

Moura Plantas

Colchões e Cia

Disk Waltinho
& Rosinha
Marcenaria
Toledo

Táxi-Dog

Drogaria
Leandro

Supermercado
Dias

Espograf

Tech Place

Ideia
Silk & Sign

Vidraçaria
Artística

