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Acib realizou sorteio e
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Promoção de Natal do
Comércio de Barretos

| Barretos, janeiro de 2014

GANHADORES 9 MOTOS
KASINSKI

LOJAS ONDE FORAM RETIRADOS
CUPONS SORTEADOS

GANHADORA UNO OKM
ANDRÉ PERONI
CIRO MEDEIROS - FIAT
DENISON - VICOUROS

ACIB, Colégio e Faculdade Barretos firmaram convênio
para atender associados
Página 4

Conheça o Plano de Saúde da Acib especial para funcionários,
empresários e seus dependentes à partir de R$48,00
Página 4

Conheça os serviços e produtos que estão no
Planejamento da Acib para 2014
Página 8

Acib inova em 2014 e cria novos cargos
em sua Diretoria
Página 5

Acib elegeu nova Diretoria
Roberto Arutim assume Presidência da Associação
Nas fotos o atual Presidente da
Acib, Roberto Arutim e o
ex-presidente André Peroni, no
momento da votação, e a
apuração dos votos.

Página

JORNAL DA ACIB

2

Barretos, janeiro de 2014

PONTO DE VISTA

Editorial

Chegou o
fim de um
ciclo
Todo começo de ano é tempo
de reflexão e de fazer um balanço
de como foi o ano anterior. Para
nós, o fim de 2013 tem um
significado ainda maior, pois está
findando uma gestão frente a
ACIB, ou melhor, um ciclo de 4 anos.
Resumidamente, acreditamos que o saldo foi positivo, com
muitas conquistas e muitos avanços. Claro que nem tudo é perfeito
e nem sempre conseguimos fazer tudo que planejamos, mas diante
das dificuldades fizemos tudo com muito carinho.
Das conquistas, destacamos os prêmios das promoções, que
foi uma das maiores de todas as ACIs do Brasil. Outra iniciativa
interessante foi a de premiar os bairros com prêmios exclusivos
para zona sul, leste, norte e sul.
Durante este período, tivemos um grande crescimento do
comércio em Barretos, destacando a inauguração do North
Shopping Barretos, e acredito que conseguimos um equilíbrio entre
apoiar a implantação do Shopping (a ACIB esteve presente desde
o primeiro momento) e conservar e apoiar os demais polos
comerciais da cidade.
Nas relações com entidades, conseguimos estabelecer uma
boa relação com o Sindicato dos Empregados e hoje podemos
dizer que temos um canal aberto, apesar de cada um buscar o
seu interesse, mas podemos buscar o melhor para o comércio de
arretos.
Com o poder público tivemos algumas dificuldades nos 3
primeiros anos com a falta da liberação do horário do comércio e
um desgaste desnecessário, mas por fim tivemos que buscar
judicialmente a liberação.
O acordo para manutenção do monitoramento do centro não
teve apoio da prefeitura e a ACIB teve que assumir integralmente
os custos, prejudicando outros investimentos que estavam
previstos.
Porém, na atual gestão, estamos tendo voz ativa, inclusive na
escolha dos nomes das Secretarias de Desenvolvimento
Econômico e na Diretoria de Indústria e Comércio, nas ações de
interesse do comércio e esperamos finalizar com a conquista da
Creche da Mãe Comerciária.
Procuramos fazer o melhor possível para equipar a ACIB e
assim prestar um bom serviço aos associados. Fizemos a troca
de todos os computadores da ACIB e fizemos a troca do software
de gestão e consultas, implantando ummais moderno e mais
seguro.
Fizemos a implantação do Cartão ACCredito que fortalece o
comércio local e que nos próximos anos trará bons frutos para a
nossa Associação e o comércio local.
No aspecto social tivemos, como sempre, grande participação
em todos os eventos culturais e filantrópicos e, nos últimos 4 anos,
podemos destacar a participação decisiva na estruturação do
Barretos Esporte Clube em apoio ao ex-presidente Marreta, que
deixava a presidência da ACIB e assumia a presidência do BEC.
Nos últimos 2 anos, tivemos uma participação direta na Provedoria
da Santa Casa, diretoria que organizou aquele hospital.
Mantivemos os projetos existentes como Empresário do Ano,
Lista Telefônica, Revistas e Jornais e como inovação trouxemos
o programa de TV, ACIB na TV que semanalmente levou a voz
e a imagem do empresário, mostrando “o que Barretos tem”.
Claro que muitas coisas estão por fazer e nem tudo é possível,
mas estarei à disposição para ajudar a próxima diretoria, com a
experiência adquirida a manter a importância da nossa ACIB
para a nossa comunidade e para os empresários. Tenho neste
momento a sensação de dever cumprido.
Para finalizar, quero agradecer primeiramente ao Grande
Arquiteto do Universo a força para este desafio, aos diretores
que me deram apoio, aos funcionários da ACIB que efetivamente
carregam o “piano”, e à minha família, que soube aceitar as minhas
ausências e deram respaldo neste trabalho.
A todos não resta outra palavra para finalizar, se não: Obrigado,
obrigado, muito obrigado!!!

André Luís Peroni Ângelo
EX - Presidente

Ana Lúcia de Melo Pacheco
Transcomap
Ana Lúcia de Melo Pacheco, é barretense, filha de
imigrantes portugueses, 11 irmãos, mãe de 2 filhos.
Estudou no Centro Educacional do SESI até a antiga
oitava série, e posteriormente fez Curso Técnico em
Desenho e Arquitetura, é sócia-proprietária da
Trancomap.
“Minhas especializações são as que a vida me ensinou,
pelo fato de termos uma infância muito simples do ponto
de vista financeiro, (criar 12 filhos não é fácil...) nenhum
dos irmãos fez Faculdades ou Especializações, abraçamos
a vida e os negócios com coragem, amor e fé, e graças e
Deus, tivemos sucesso”, conta a empresária.
Para a empresária Barretos está no caminho certo
para o desenvolvimento. “Barretos no meu Ponto de Vista
é uma cidade muito abençoada, de alguns anos para cá
vem se desenvolvendo de forma muito satisfatória. Temos
várias indústrias que dão oportunidades para nossa população e também para as cidades adjacentes,
temos nossa grandiosa Festa do Peão, mundialmente conhecida, o que é motivo de orgulho para
nós barretenses, além do maravilhoso Hospital do Câncer, um modelo a ser seguido principalmente
nos órgãos dessa área de saúde, uma vez que carinho e amor são um ”Santo Remédio”, e nosso
comércio que em decorrência disso tudo está bastante aquecido, tenho esta visão, uma vez que
nosso segmento atende tanto ao comércio, como a indústria, e outros” opina Ana Lúcia .
A Transcomap Transportes nasceu da paixão por caminhões de um de seus irmãos (Fernando
Muniz Pacheco) que era caminhoneiro na empresa Comap Mats Construções, onde tudo começou
e observando o fluxo de caminhões de transportadoras nas Rodovias e Postos onde ele
parava, constatou a viabilidade de um bom negócio. Assim nasceu Transcomap, com a garra e
união dos irmãos, atuam em Barretos e região desde 1996 transportando cargas fracionadas
ou fechadas e mudanças residenciais.
Hoje, com filiais em São Paulo e Ribeirão Preto, atendem mais de 30 cidades no interior paulista,
nas regiões de São Paulo, Ribeirão Preto, São José Rio Preto, Olímpia e Guaíra.
A empresa conta com 60 colaboradores (matriz e filiais), uma frota de 22 veículos e mais de 10
agregados para prestar todos os serviços com qualidade e respeito aos seus clientes.
Como em todos os setores, a competitividade hoje é uma realidade também no ramo de
transportes. “Por sermos prestadores de serviços, nosso maior diferencial é o atendimento conforme
a necessidade do cliente. Considero um bom diferencial também nosso espaço físico, 3,000 metros
quadrados, onde oferecemos uma logística adequada inclusive com box para armazenagem de
móveis. Nossa carga é 100 % segurada, oferecendo assim aos nossos clientes uma tranquilidade
quanto a riscos de acidente ou roubo” comenta.
“Acredito que nossa querida cidade ainda tem muito a oferecer a todos nós barretenses com
progresso e riquezas, fazendo com que todos nós participemos desse desenvolvimento com nosso
trabalho e também com os bons frutos de sucesso”, finaliza a empresária.
A Transcomap Transportes Ltda, fica na Rua Seicho no Iê, 350 - Distr Industrial I – BarretosSP, atende pelo 17-33210100, em São Paulo pelo 11-29054636 e em Ribeirão Preto pelo 1636268178.

EXPEDIENTE
Giovane Barroti
2º Vice-Presidente

Roberto Arutim

Marco Aurélio Domingues
3º Vice-Presidente

Domingos Sávio S. Freitas
Baston

Edson Takashi Abe
1º Secretário

José Luiz da Silva
1º Tesoureiro

1º Vice-presidente

Rodrigo Sanches de Oliveira
2º Secretário

José Carlos Abrão Miziara
2º Tesoureiro

Presidente

Diretores

Luiz Carlos Silva, André Luiz Peroni Ângelo, Reginaldo Humberto Queiroz
Conselho Consultivo

José Marcelo Abrão Miziara, José Jesus Aparecido Faria, Antônio Carlos Dal Porto, Benedito Habib
Jajah, Renato Peghim, Carlos Orestes Pereira, Laerte Henrique Chiqueto, Paulo Sérgio Soprano,
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Diretorias

Diretor Departamento Serviços
Diretor Departamento Comércio
Marco Antônio Duarte Froner
Antônio Roberto Esteves
Orlando Carlos de Carvalho
Caio Lemos Miziara
Renato Alves Date
José Carlos Dalbo
Joaquim Antônio de Souza
Luiz Carlos Silva Junior
Marcos Antônio Ferro
Renato Cardoso Serradela Telles
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Acib realizou no último dia 17
sorteio da Promoção de Natal
no Comércio de Barretos

ACIB reuniu empresários para
definir calendário em 2014

A ACIB - Associação Comercial e Industrial de Barretos, Sincomércio Sindicato do Comércio Varejista de Barretos, e Prefeitura, através da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Industria e Comércio, promoveram uma reunião
Aconteceu no último dia 17, o sorteio da promoção “O Natal Existe”, do no último dia 6, com diretores e representantes dos supermercados da cidade,
visando a definição do calendário de funcionamento do comércio neste ano de
Comércio de Barretos.
A promoção, que teve inicio no dia 05 de novembro, sorteou 9 motos – uma 2014 nos domingos e feriados.
O calendário será homologado, em reunião que acontecerá nos próximos dias
para zona norte, uma para zona sul, uma para zona leste, uma para zona oeste,
com
a direção do Sindicato dos Empregados no Comércio de Barretos.
duas para a área central, além de uma para o North Shopping, uma para a empresa
Segundo o presidente da Acib, Roberto Arutim, a proposta inicial é para que
participante das campanhas e uma para o funcionário, e ainda um automóvel Novo
os supermercados fechem as portas em seis feriados do ano: Domingo de Páscoa
Uno 0Km – entre os cupons de todas as promoções do ano.
(Permuta com sexta-feira Santa) (20/04), Dia do Trabalho (01/05), Corpus Christi
Veja abaixo os ganhadores.
(19/06), Nossa Senhora Aparecida (12/10), Natal (25/12) e Ano Novo (01/01/
2015). Nos demais feriados, o funcionamento estará autorizado. “Esperamos ter
o calendário pronto até o final desta semana, para sua divulgação oficial”, finalizou
Roberto Arutim.

ACIB, Colégio e Faculdade Barretos
firmaram convênio para atender associados

Uma Moto Kasinski Mirage 150
ZONA NORTE:
Contemplada - Solange Aparecida Faria Paixão. Empresa: Minerva Beef Shop
ZONA SUL:
Contemplado - Jhonata Higor de Souza Pereira. Empresa: Drogaria Fortaleza
ZONA LESTE:
Contemplado - Haroldo O. Junqueira. Empresa: Sandubom
ZONA OESTE:
Contemplada - Marli de Mattos. Empresa: Supermercado Passador

AACIB firmou convênio com a
Faculdade Barretos para atender
empresários associados, seus colaboradores e dependentes. Além
do desconto na matrícula e também
na mensalidade dos cursos, a parceria proporciona graduação nos
cursos de Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Enfermagem,
História, Nutrição e Sistemas de
Informação.
O convênio também foi feito
com o Colégio Barretos Objetivo,
para os Ensinos Fundamental II e
Médio, - os filhos também poderão usufruir de um ensino de qualidade. Os empresários associados
da ACIB podem utilizar esses benefícios para qualificar a equipe, incentivando seus colaboradores a
ingressarem na faculdade.

Espaços para a divulgação de
sua empresa no calçadão

CENTRO:
Contemplados – Luzia Ferreira Yamada. Empresa: Magazine Mulher e José
Desde dezembro a Acib esta renovando seus espaços para publicidade no
Maciel Monteiro da Silva. Empresa: Laqua di Fiori
centro de Barretos que é monitorado 24 horas por 10 câmeras, em 6 locais
distintos. Os postes de sustentação das câmeras, possuem espaço para publiciNORTH SHOPPING BARRETOS: Romilda R. da Silva
dade, onde qualquer empresa associada ou não da ACIB, pode colocar sua
empresa em destaque no calçadão, através da publicidade nos luminosos.
FUNCIONÁRIO: Danielle Aparecida Teixeira Sobrinho – Supermercado
Os espaços disponíveis estão nos seguintes locais: Av. 23 com Rua 22; Av.17
Savegnago (Loja 15 – Av. 43)
com Rua 20; Av. 17 com rua 16; Rua 20 com Av. 21; Rua 20 com Av. 19 e Rua
18 com Av. 19. São 4 espaços em cada poste; e a escolha do local e espaço será
EMPRESA: Cheirinho Perfumaria (Rua 20)
de acordo com a adesão. A arte fica por conta da empresa, podendo ser alterada
e trocada de acordo com o interesse da mesma.
A ganhadora do Automóvel Novo Uno 0KM, foi Maria Cecília de
Também existem espaços para anúncios nas lixeiras e nos bicicletários da
Acib. Mais informações na ACIB com Magali, pelo telefone 3321-3200 ou atraOliveira – Promoção de Páscoa – Empresa: Vicouros.
vés do e- mail: atendimento@acibarretos.com.br

Plano de Saúde especial para empresários,
funcionários e seus dependentes
No final do ano passado, a Acib firmou um importanto convêncio com a Santa
Casa de Barretos, oferecendo assim um plano de saúde especial para empresários, funcionários e seus dependentes.
O Plano de Saúde oferece aos usuários a mesma qualidade de atendimento
Santa Casa Saúde, disponibilizando consultas particulares e exames ilimitados, e
atendimento direto no P.A. (pronto atendimento), pagando pela co-participação
e pacote a partir de R$48,00 por funcionário.
Empresários e funcionários interessados podem entrar em contato na Santa
Casa Saúde, pelo telefone 3321-2556 ou na ACIB pelo 3321-3200.
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Acib e Empreendimentos

Acib inova em 2014 e cria novos cargos
em sua Diretoria

Neste ano de 2014 a Associação Comercial e Industrial de Barretos inovou e
criou novos cargos além de sua Diretoria Executiva, seus diretores e conselho
consultivo. Os novos departamentos de sua diretoria são: Diretoria Indústria,
Diretoria Comércio, Diretoria de Serviços, e Diretoria do Shopping.

DIRETORIA EXECUTIVA
ROBERTO ARUTIM
PRESIDENTE

DOMINGOS SÁVIO S. FREITAS BASTON 1º VICE-PRESIDENTE
COMPOSIÇÃO
DIRETORIA
ANTÔNIO ROBERTO ESTEVES
CAIO LEMOS MIZIARA
JOSÉ CARLOS DALBO
LUIZ CARLOS SILVA JUNIOR
RENATOCARDOSOSERRADELATELLES

DOMINGOS SÁVIO S. FREITAS
BASTON
1º VICE PRESIDENTE
GIOVANE BARROTI
2º VICE PRESIDENTE

DIRETORIA DO COMÉRCIO - COORDENADOR

ROBERTO ARUTIM
PRESIDENTE

MARCO AURÉLIO DOMINGUES
3º VICE PRESIDENTE
JOSÉ LUIZ DA SILVA
1º TESOUREIRO
JOSÉ CARLOS ABRÃO MIZIARA
2º TESOUREIRO
EDSON TAKASHI ABE
1º SECRETÁRIO

DIRETORIA DA INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIO COORDENADOR
GIOVANE BARROTI 2º VICE PRESIDENTE
COMPOSIÇÃO
DIRETORIA
SÉRGIO MURAD CARNEIRO FILHO
JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA
JOSÉ EDUARDO ANÍBAL
NILBERTO ANDRADE
JOSÉ MUZETI JUNIOR

DIRETORIA DE SERVIÇOS - COORDENADOR

RODRIGO SANCHES DE OLIVEIRA
2º SECRETÁRIO

DIRETORES
LUIZ CARLOS SILVA
ANDRÉ LUIZ PERONI ÂNGELO
REGINALDO HUMBERTO QUEIRÓZ

CONSELHO CONSULTIVO
JOSÉ MARCELO ABRÃO MIZIARA
JOSÉ JESUS APARECIDO FARIA
ANTÔNIO CARLOS DAL PORTO
BENEDITO HABIB JAJAH
RENATO PEGHIM
CARLOS ORESTES PEREIRA
LAERTE HENRIQUE CHIQUETO
PAULO SÉRGIO SOPRANO
CARLOS HENRIQUE NUNES
JOSÉ FRANCISCO ALVES JUNIOR
ODAIR DE MOURA E SILVA
LUIZ CARLOS ALMADO
CHADE REZEK NETO
RENATO REIS
JOSÉ CARLOS RIBEIRO
ANTÔNIO ROBERTO FILISBINO
EDSON BERGER ZACTITI

MARCO AURÉLIO DOMINGUES
3º VICE-PRESIDENTE
ADMINISTRATIVO
COMPOSIÇÃO
DIRETORIA
MARCO ANTÔNIO DUARTE FRONER
ORLANDO CARLOS DE CARVALHO
RENATO ALVES DATE
JOAQUIM ANTÔNIO DE SOUZA
MARCOS ANTÔNIO FERRO

DIRETORIA SHOPPING - COORDENADOR
ANDRÉ LUIZ
PERONI ÂNGELO
COMPOSIÇÃO
DIRETORIA
ANDRÉ LUIZ PERONI ÂNGELO
LUIZ CARLOS SILVA
JOSÉ LUIZ DA SILVA
MUSSA CALIL NETO
FERNANDOHENRIQUETOMÉDEOLIVEIRA

CONSELHO FISCAL
RENATO PEGHIM | ANTÔNIO CARLOS DAL PORTO | PAULO
SÉRGIO SOPRANO

ACIB e Prefeitura criam CEMEI da Mãe Comerciária
A Associação Comercial e Industrial de Barretos (ACIB), em parceria com a
Prefeitura Municipal criam a CEMEI da Mãe Comerciária, para atender as mães
que trabalham no comércio e seus filhos.
A nova unidade educacional tem previsão de início de suas atividades em março
de 2014 e será instalada ao lado da Casa de Abrigo Irmã Lourdes, conhecido
Educandário, localizado na Av. 19, esquina da Rua 6.
Segundo o prefeito Guilherme Ávila, o CEMEI terá regimento próprio de
funcionamento, com estrutura e conforto de qualidade, equipe de educadores e

professores, além de horário estendido de funcionamento, para que as mães do
comércio possam trabalhar tranqüilas.
Esta parceria visa, antes de tudo, valorizar as mães comerciárias, oferecendo
a elas todo o suporte que precisam.
As mães já podem fazer suas inscrições na ACIB. Serão atendidas crianças
de 6 meses a 6 anos de idade.
Mais informações sobre a CEMEI da Mãe Comerciária, na ACIB pelo telefone
3321-3200 com Magali.
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Novo Presidente da Acib
Roberto Arutim
Com 155 votos registrados
para a chapa única inscrita,
Roberto Arutim é eleito para presidir a Associação Comercial e
Industrial de Barretos, em eleição realizada na última sexta feira, 17 de janeiro.
A nova diretoria é composta
por Roberto Arutim como presidente, Domingos Sávio Sebastião de Freitas Baston como 1°
vice, Giovani Barroti como 2°
vice, e Marco Aurélio Domingues como 3° vice.
Roberto Arutim substituirá André Peroni (foto), que dirigiu a ACIB nos últimos quatro anos.

Palavra do Presidente
Por: Roberto Arutim
Com muita gratidão ao André Peroni e, ao Sávio Baston, agradeço a Presidência que assumo neste momento.
Aceitei muito positivamente a minha indicação, tendo em vista o longo tempo
que já percorri pelas Entidades Comerciais/Sindicais de Barretos e São Paulo.
Dirigir a Associação Comercial é muito significativo neste momento em minha
vida. A Acib está totalmente estruturada em todos os sentidos, com Diretores que
nos dão todo apoio, funcionários treinados e qualificados, além de sua excelência
na prestação de serviços, que fazem com a Associação se destaque como o 1º
meio eficiente para a comunidade barretense e a sociedade empresarial.
Aos projetos daremos segmento ao que já vem sendo feito ao longo dos anos,
mantendo cada vez mais a pujança do Comércio frente à Região. Tornando-s e
assim, cada vez mais o Polo Regional de Compras que tanto almejamos.
A continuação das Promoções e seus prêmios, sempre muito atrativos, as
Parcerias de ponta com a Prefeitura Municipal de Barretos, o North Shopping,
Os Independentes, Policia Militar, Unifeb, Faculdade Barretos, Sebrae, Senac,
Sindicato Rural e muitos outros.
Acredito que esta nova Gestão vê pela sua frente um grande desafio, pois, em
2014 teremos ainda uma economia aquecida, com a realização da Copa, da
Festa do Peão e das eleições, que fará com que estes fatos, gerem emprego e um
giro substancial da economia do País.
Porém 2015, já aponta um grande aperto em todos os setores do País, neste
sentido, daremos apoio as micro e pequenas empresas, para sustentação desses
novos empresários, que estão há menos de 5 anos em atividade. Traremos
palestrantes de renome, para falar da economia, administração e sustentabilidade
das mesmas.
O perfil desta Diretoria é muito técnica, tendo o Sávio Baston como responsável pelo Comércio e Instituições, Giovani Barroti pela Indústria e Agronegócio,
Marcos Domingues pelo 3º setor Serviços e Bens, e por fim André Peroni
pelo Shopping. Assim, teremos os vicepresidentes que muito ajudaram na
Gestão.
Já empossados, peço à todos Diretores e Conselheiros, que com as suas
colaborações e, com a benção de
Deus, com certeza, faremos uma eficaz Gestão.
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AAcib é uma instituição muito atuante
dentro de Barretos e em nosso
Comércio. Seus produtos e serviços são
de extrema importância para nós
associados.
Percebo a cada ano que a Acib e sua
diretoria, possuem uma visão ampla de
mercado, pois, procuram sempre se
atualizar e renovar seus serviços,
oferecendo assim melhorias e novidades
para o empresariado barretense.
Acredito que os convênios firmados com
diversas empresas, trazem muitos
benefícios para nós associados. Além de
suas Promoções, que são de suma
importância, pois traz o cliente para
perto de nós.
A Acib está de parabéns por todos
os seus serviços.

A Acib – Associação Comercial e
Industrial de Barretos como uma
entidade representativa de classe,
representando o comércio, a indústria
e o setor de serviços de Barretos.
Muito atuante e responsável.
Como novo membro da Diretoria,
pretendo atuar ativamente na
Instituição, estando à disposição dos
empresários e da Associação, para que
possamos dar continuidade aos
projetos já iniciados, e investir em
novos projetos e serviços, que já estão
em estudo para este ano que se iniciou.
Parabéns
Associação
Comercial e Industrial
de
Barretos pelos seus 78 anos de
existência, fica aqui o meu agradecimento, estou muito contente de fazer parte
desta Diretoria, sabendo da extrema importância da entidade para a cidade.
Antônio Roberto Filisbino
Conselho Consultivo

Silvia Olimpia Marchi
CASA BARONI

EMPRESAS QUE MAIS CONSULTARAM EM DEZEMBRO
LOJAS DE BARRETOS
UMA ÚNICA LOJA
1 - ARLETE MAGAZINE
2 - BROOKSTORE
3 - A IMPERIAL
4 - BIABELAMORE
5 - MP SPORT’S
6 - CASA BARONI
7 - MP FASHION
8 - LÍDER COMERCIAL
9 -ARLETE BOUTIQUE
10 - KORPO & KOR
11 - JULINHA
12 - CAMA DE GATO
13 - TAMANKIM
14 - ARUÁ MODAS
15 - 100% VÍDEO
16 - LUIGGI
17 - BOM PREÇO
18 - PNEU CENTER
19 - DURVAL MOTOS
20 - VILLA SPORT’S

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM DEZEMBRO
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

MAIS DE UMA EMPRESA
1 - GRUPO JOIA
2 - LAVRADORES
3 - ÓTICAS SANTA LUCÍA
4 - CISNE
5 - DROGADADA
CASA DE CONSTRUÇÃO
1 - RIOMAR
2 - CONSTRURIBEIRO
3 - A CONSTRUTORA
4 - O LOJÃO
5 - CONSTRUAMERICA
CONCESSIONÁRIAS
1 - META VEÍCULOS
2 - VOLKS DAHER
3 - CANNES PEGEOUT
4 - FORD CABRERA
5 - BAVEP

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

1 - FALCONS FOTOGRAFIAS E
FILMAGENS
2 - BOMBAS ANDRADE
3 - MICELLIUM
4 - VISUAL BARRETOS AGÊNCIA E
PROPAGANDA
5 - FAZENDA CONTINENTAL
6 - LEME CONSULTORIA
7 - MIL CORES PAPELARIA E
PRESENTES
8 - RM FERREIRA DEDETIZAÇÃO
9 - CRISBOMBOM E FANTASIAS
10 - UNIGALETI GESTÃO &
ASSESSORIA EM CURSOS EAD

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - BELO RISO ODONTOLOGIA

INCLUSÕES NO SCPC

EXCLUSÕES NO SCPC

Dezembro / 2013 ....... 698

Dezembro / 2013 ....... 1533

Adquira sua
“Honda”

JORNAL DA ACIB
Barretos, janeiro de 2014

Barretos Tem
Dentre as metas estão:

A ACIB está no período de
planejamento para esta ano de 2014.
São diversas ações, parcerias,
cursos e eventos que estão sendo
estudados e projetados para atender
aos empresários, funcionários e toda
a população neste ano.
Muitas novidades para o comércio
e a cidade de Barretos como um todo,
estão em estudo para que possam ser
implantadas durante 2014.

- Confecção de 5 mil mapas atualizados da cidade de Barretos
- Calendário do comércio para 2014 - Calendário de funcionamento do Comércio,
Domingos e Feriados
- Criação da Creche Mãe Comerciária
- Parcerias com patrocinadores
- Parceria com Os Independentes
- Digitalização Documentos da Acib
- Projeto Av.43 Festa do Peão
- Promoções 2014
- Cursos e Palestras
- WorkShops
- Cursos Moto Táxi, Motociclista e MotoFrete
- Empresário do Ano 2014
- Renovação de Convênios
- Convênio Santa Casa Saúde
- Formulação de novos Convênios
- Decoração do centro comercial alusivo a Copa do Mundo
- Planejamento e estudo Distrito Industrial II
- Ampliação do Monitoramento
- Programa Acib na TV
- Coleta de Recicláveis no Comércio Padronizada
- Melhorias no Calçadão
- Restauração das Calçadas da Rua 18, da Av.17 até Av.23
- Criação de Leis para Feiras
- Negativação de IPTU, Taxas e Contribuições
- Cartão ACredito e Cartão Alimentação
- Lista Telefônica Comercial de Barretos 2014
- Decoração do centro comercial alusivo ao Natal
- Chegada Papai Noel 2014

Planejamento
Associação
Comercial e
Industrial de
Barretos para
2014

