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PONTO DE VISTA

Editorial

A
revitalização
do Distrito
Industrial
Um trabalho que vem sendo realizado numa
parceria entre a ACIB e a Prefeitura, vem
promovendo a completa revitalização do nosso
Distrito Industrial 2, que já começa a ganhar
novos horizontes e ter efetivamente todos os seus
espaços delineados, projetados e ocupados por
indústrias que geram rendas e empregos para
nossa Barretos.
O nosso Distrito Industrial já é uma realidade
e um dos mais expoentes de toda a região. Já
contamos com indústrias de altíssima tecnologia
e qualidade, que, juntas, geram mais de 1.300
empregos diretos.
A diversidade de áreas de atuação das
indústrias é outro destaque do nosso distrito.
Temos indústrias que produzem medicamentos
com 100% de controle de qualidade; indústrias
que são destaques nacionais na produção e
análise de produtos para agricultura; indústrias
de fertilizantes e adubos; indústrias de reciclagem
de plástico que fabricam condutores que ocupam
as prateleiras das maiores empresas do setor
elétrico do país; além de empresas de menor
porte, mas de igual importância para a economia
do município.
E dentro dessa parceria que a Acib vem
mantendo com a Prefeitura, a meta é dar
completa assistência a todas as empresas já
instaladas e as que estarão se instalando no
distrito. Estão sendo promovidos investimentos
e sendo elaborados projetos que vão permitir
que as empresas tenham à disposição serviços
essenciais, como asfalto, energia, água, esgoto,
telefonia, internet, além de um novo acesso à
rodovia Assis Chateaubriand, com a completa
abertura e limpeza da área conhecida como
“Linhão”. Vamos ter uma avenida que liga a
rodovia até a rotatória de acesso ao bairro
Zequinha Amêndola, garantindo o perfeito
escoamento de toda a produção do local.
Nosso comércio já é destaque em toda a
região, sendo o maior empregador do município.
E agora, com nosso Distrito Industrial sendo
revitalizado, nossa cidade estará fortalecida,
gerando mais empregos para nossos irmãos
barretenses.
É nesse contexto que a Acib trabalha. De
apoiar e participar de todas as iniciativas que
visam beneficiar a cidade como um todo,
fazendo de nossa Barretos um lugar cada vez
melhor para se viver.

André Luís Peroni Ângelo
Presidente

Márcia Ivani Amaral
Sócia-Proprietária da Eco Ambiental

Uma parceria entre a Prefeitura de Barretos e a Associação Comercial e
Industrial – ACIB está recuperando e revitalizando o Distrito Industrial 2.
Os trabalhos já começaram, com a abertura de ruas que estavam tomadas por mato e entulho. Os lotes de todas as áreas estão sendo sinalizados e
remarcados e, com isso, todo o projeto urbanístico está sendo elaborado.
Outra frente de trabalho que vem sendo realizada é a completa recuperação de uma área localizada nos fundos do Distrito Industrial II, um verdadeiro depósito de lixo e entulho.
Para a empresária, Márcia Ivani Amaral Queiroz, uma das sócias da empresa de reciclagem de entulho Eco Ambiental, o apoio da ACIB é de extrema importância, para a completa revitalização do Distrito Industrial.
“Através da parceria, as empresas, terão total assistência, como água, energia, asfalto, internet e tudo mais que for necessário, ampliando a capacidade
do Distrito Industrial, podendo, atender varias empresas, interessadas em se
instalarem, gerando mais renda para o município, mais empregos para a
população, além de reciclar produtos, que antes eram jogados no meio ambiente, causando problemas ambientais”, finaliza a empresária.
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Acib

Cartão ACCREDITO Alimentação
da Acib

Acib poderá emitir Certificado
Digital

A Associação Comercial de Barretos oferece para as empresas da cidade, o
CARTÃO ACCREDITO ALIMENTAÇÃO, que é um cartão que substitui as
cestas básicas, pois a empresa empregadora deposita o valor da cesta básica ou
do vale alimentação em dinheiro, vinculado a este cartão, que será utilizado pelo
funcionário para efetuar compras de alimentação em estabelecimentos
credenciados.
Com ele os funcionários das empresas associadas da Acib irão adquirir gêneros
alimentícios in natura na rede credenciada específica (supermercados, mercearias
e mercados) do ACCredito, podendo optar, dentro desta categoria, pelos produtos
de sua preferência.
O grande intuito e diferencial do cartão é, além do serviço ser oferecido por
uma entidade local, o consumo é realizado obrigatoriamente em empresas do
município, valorizando as empresas locais e estimulando ainda mais o comercio
local.
Procure a Acib e informe-se.

Em breve será oferecido pela Acib um novo serviço, o ACCertifica, certificado
digital da Associação Comercial e Industrial de Barretos,.
O Certificado Digital é um documento eletrônico que garante proteção às
transações online e a troca virtual de documentos, mensagens e dados, com
validade jurídica.
Com este dispositivo, os sistemas de informação podem validar e reforçar os
mecanismos de segurança online, utilizando a tecnologia para garantir a privacidade
e confirmar a autenticidade das informações dos usuários, empresas e instituições
na rede. Com a certificação digital é possível, por exemplo, realizar transações
bancárias com mais segurança. A instituição bancária possui certificado para
autenticar-se junto ao cliente, assegurando que todas as transações estão sendo
enviadas para o servidor do banco. Já o cliente, realizando operações via banco
online, também tem uma chave de acesso que comprova sua identidade perante
o banco.
Através dele você garante economia de tempo e redução de custos,
desburocratização de processos, validade jurídica nos documentos eletrônicos,
possibilidade de eliminação de papéis, além de autenticação na Internet com
segurança. Procure a Acib, e informe-se sobre esse novo serviço.

Conheça o Cartão ACCREDITO
Convênio da Acib
A Acib também oferece para Barretos, o CARTÃO ACCREDITO
CONVÊNIO.
Com ele, os funcionários poderão realizar compras em redes credenciadas
local, além de contarem com benefícios adicionais, tais como prazo para
pagamento, parcelamento das compras.
Aceito somente no comércio local, o cartão ACCredito Convênio fomenta a
economia do município e cria novos serviços, fazendo com que seus associados
ampliem seus negócios e fidelizem seus clientes.
Trabalha somente com desconto em folha, ou seja, 100% dos gastos realizados
com o cartão serão retidos da folha de pagamento pelos empregadores que
assinarem o contrato como empresas conveniadas.

UM PRESENTE ESPECIAL PARA SUA
EQUIPE !
NATAL COM LIBERDADE DE ESCOLHA, É TUDO DE BOM !

Acib lançará
novo serviço:
ACCelular

Acib poderá Certificado de Origem
Para exportar seus produtos, as indústrias devem seguir uma série de exigências
protocolares. A primeira delas é a obtenção do Certificado de Origem, um
documento necessário para a obtenção de tratamento preferencial nas exportações
para países com os quais o Brasil possui acordos de comércio.
A emissão deste documento atesta que o produto foi fabricado no Brasil e
possibilita a isenção ou redução do Imposto de Importação para os importadores
localizados em outros países.
Em breve, a Associação Comercial e Industrial de Barretos - Acib, irá
disponibilizar a emissão desse documento, que pode ser emitido por meio de um
sistema on-line ou manualmente.

Utilize o ACCredito Alimentação como cesta de Natal
O Cartão ACCREDITO ALIMENTAÇÃO é o jeito mais prático e moderno
para levar o espírito de Natal para seus colaboradores. Neste na, as empresas
podem presentear seus colaboradores com a CESTA DE NATAL incluída no
cartão ACCREDITO ALIMENTAÇÃO
Cada família tem um jeito único de celebrar o seu Natal e o Cartão ACCredito
quer ajudar a empresa a surpreender todos os seus colaboradores.
As cestas convencionais trazem todos os anos os mesmos produtos, são difíceis
de carregar e não agradam a todos. Sendo assim, a empresa podem utilizar o
Cartão ACCredito Alimentação como cesta de Natal.
Carregando o valor da CESTA DE NATAL DOS COLABORADORES no
cartão ACCREDITO ALIMENTAÇÃO, eles terão liberdade para compor uma
ceia com itens saudáveis, frescos e nutritivos em ampla rede de supermercados,
mercearias, açougues e similares perto de casa.
Ligue agora mesmo para a Acib, e informe-se 3321-3200.
A Associação Comercial de Barretos, pensando sempre no
desenvolvimento da sua empresa, irá lançar em nossa cidade uma
solução para a comunicação móvel da sua empresa: o ACCelular.
Com ele, sua comunicação com colaboradores e clientes vai ficar
muito mais fácil, graças a uma série de benefícios como redução
média de 20% na sua conta, acompanhamento de consumo pela
internet e atendimento personalizado feito pela Acib, além de muitos
outros.
Para mais informações, porcure a Acib, e conheça este novo
produto.

Barretos, novembro de 2013
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Acib e Dicas

Calendário do Comércio 2014
já está em estudo
Visando trazer mais conforto para os consumidores e trabalhadores do comércio
varejista de Barretos, a ACIB, Sindicato do Comércio Varejista e o Sincomercio
já estão estudando as datas de funcionamento do comércio em Barretos para o
ano 2014. A Expectativa é que no proximo mês o calendário já esteja completo.

“O Natal existe” Promoção de Natal
do Comércio
Começou no dia 4 de novembro a promoção de Natal no Comércio de
Barretos. Serão sorteados 1 automóvel Novo Uno Vivace 0Km entre os cupons
de todas as promoções do ano; e 9 motos Kasinski 0Km, modelo Mirage 150,
sendo 1 para a zona norte, 1 para a zona sul, 1 para a zona leste, 1 para a zona
oeste, 2 para a área central, 1 para o North Shopping, 1 entre as empresas
participantes da promoção e 1 para um funcionário das lojas participantes.
A promoção é válida até o dia 31de dezembro e os cupons estarão sendo
distribuídos gratuitamente nas lojas participantes.
O sorteio será realizado no dia 17 de janeiro de 2014, no calçadão da rua 20
ou na sede da ACIB.

Aproveite esta dica!!!

Dicas para resistir ao estresse
de fim de ano
A proximidade das festas de fim de ano trazem muitas alegrias, mas também
um estresse sem tamanho. Para muitos, ter que sair para comprar presentes,
preparar ceia, planejar festas e viagens é quase uma tortura que deixa a pessoa
mais cansada do que estava antes do período de festas.
Guloseimas como cookies, chocolates e tortas nos trazem um alívio temporário, mas temos que lidar com o fato de que não se pode atacar uma gostosura
sempre que o estresse chegar ou a silhueta e a saúde sairão prejudicados.
A revista norte-americana Self listou algumas dicas simples para ajudar a lidar
com a correria sem tanta dor de cabeça.

Horário de funcionamento do
comércio durante o mês de Dezembro
O Comércio funcionará no período natalino de 5 a 24 de Dezembro:

-

segunda à sexta das 9h00 às 22h00;
sábados das 9h00 às 18h00;
domingos das 9h00 às 18h00;
24 de dezembro das 9h00 às 18h00.

Chegada do Papai Noel no
Comércio de Barretos

A Acib realiza no dia 5 de dezembro a chegada do Papai Noel. Serão
percorridos todos os bairros da Cidade.

Novos Horários para limpeza no Comércio

A ACIB informa aos comerciantes da área central que as lojas que os lixos e
resíduos à partir do dia 05 de dezembro deverão ser colocados de fronte a lojas
até as 22h30 e não no horário habitual às 18h30. Também é proibido a colocação de lixo nas esquinas.
Vitamina C: pesquisas mostraram que a vitamina pode ajudar a parar a secreção de hormônios estressantes. Ao invés de optar por um bombom quando
bater o estresse, opte por uma laranja, morangos, mamão e pimentões vermelho
e amarelo.
Chá quente: beber algo quente acalma. Experimente um chá de hortelã ou de
baunilha, já que estudos mostraram que estes aromas ajudam a baixar a ansiedade, trazendo mais concentração e alerta.
Carboidratos complexos: sempre atacamos os carboidratos quando estamos
estressados porque eles liberam serotonina, um hormônio de bem-estar, que ajuda a acalmar. Experimente os integrais, como aveia, pães de trigo e feijões ao
invés dos refinados.
Divirta-se: tentar se divertir e manter a dieta pode ser extremamente
estressante, por isso, dê um tempo para si. Não conte calorias e não vá para as
festas com muita fome para não exagerar. Faça refeições balanceadas ao longo
do dia e, se possível, leve um lanchinho leve para a festa.

Adquira sua
“Honda”
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Dicas de Final de Ano

Invista na Decoração de Vitrines

consumidores que compram com antecedência, os que
vão às compras só nos fins de semana, os que
concentram tudo nos últimos dias e, claro, aqueles que
precisam comprar literalmente na última hora.
Apesar de a vitrine ter o mesmo objetivo comercial
durante todo o ano - estimular o consumidor a
comprar, o Natal é o momento de usar o espaço para
estreitar o relacionamento com o cliente, agradecendo
a escolha e desejando-lhe boas festas.
Parece banal, mas, faz toda a diferença. Pois, nessa
época do ano, as vendas estão até mais garantidas do
que em outros períodos.
Mas é hora de aproveitar o clima natalino para,
além de conquistar o bolso do consumidor, conquistar
seu coração.
Portanto, invista na decoração de suas vitrines, o
retorno é garantido. Sendo assim, abuse da
criatividade, é muito fácil, basta querer, um galho e
duas bolas de Natal podem virar um belo arranjo.

Confira abaixo algumas dicas do SEBRAE para deixar sua loja linda e receber bem os
consumidores
1 – A loja deve ser um lugar agradável de ficar. O desconforto encurta
a visita e diminui as vendas.
2 – Cuidado para não transformar
a sua loja num ambiente poluído: mostrar “tudo” o que tem na loja dificulta a
visualização e evita que o cliente se detenha para apreciá-la.
3 – A vitrine é o cartão de visitas da

loja. Se não encantar o consumidor, ele
provavelmente não entrará e o comerciante perderá a oportunidade de venda, sobretudo na chamada compra por
impulso.
4 – Qualquer comerciante, independentemente do tamanho do seu negócio, pode montar uma bela decoração,
basta usar a criatividade.

Uma boa dica é usar materiais alternativos, ecológicos ou reciclados, comprar ou fazer parcerias com organizações de inclusão social é sempre uma
boa maneira de encantar o cliente, que
está cada vez mais consciente da sua
responsabilidade como consumidor.
5 – Evite repetir anos a fio o mesmo
tema e usar elementos desbotados.

www.freedigitalphotos.net

penduradas, trenós carregados de presentes ou até
neve artificial.
É possível elaborar vitrines originais e refinadas sem
abusar dos elementos tradicionais e, ainda assim,
remeter o visual às mensagens positivas que
caracterizam a época.
As vitrines têm uma importância enorme para atrair
as pessoas para o interior das lojas e firmar a imagem
das marcas junto aos clientes. Para acertar no estilo
da vitrine e agradar ao público-alvo você deve escolher
um tema que tenha ligação com a linguagem da marca.
Outro ponto que merece atenção é a atualização
Os especialistas garantem que investir em vitrines da vitrine.
Nesta época do ano, as pessoas passam em frente
de Natal vale cada centavo. Afinal, esta é a principal
data comemorativa para o comércio e alguns setores às lojas com mais frequência e as modificações
têm até 25% das suas vendas anuais concentradas despertam o interesse para que visitem mais de uma
vez o estabelecimento.
nas festividades natalinas.
Por isso, as vitrines devem ganhar elementos novos
Mas está enganado quem pensa que a decoração
é sinônimo apenas de pinheiros, laços vermelhos, meias nos períodos de maior movimento. Afinal, há os

Pequenas Empresas &
Grandes Negócios

Contratação de Trabalhador Temporário
Com a aproximação das festas de final do ano, o
comércio se prepara para atender a uma maior demanda nas vendas e nos serviços, abrindo a temporada de contratação de funcionários temporários.
A Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário
(Asserttem) alerta que o trabalho temporário sem
registro ainda é prática comum no país.
Mas há regulamentação específica para o trabalho temporário e está na lei nº 6.019/74.
Conheça um pouco sobre o trabalho
temporário
O que é?
Contratado pela empresa prestadora de serviços
temporários, o trabalhador substitui o funcionário
permanente da empresa tomadora ou atende a um
acréscimo extraordinário de serviços. Permanecem
as regras de carga horária, repouso semanal remunerado e salário que atenda, no mínimo, o piso da
função exercida. O trabalho temporário é regido pela
Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e Decreto 73.841,
de 13 de março de 1974.
O contrato
É firmado entre o trabalhador e uma empresa do
setor de trabalho temporário devidamente autoriza-

da pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deve ter
duração máxima de três meses, com direito a prorrogação por igual período - a autorização de prorrogação deve ser solicitada à Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego.
Direitos
O empregado temporário tem os mesmos direitos
do efetivo, como salário equivalente, jornada de oito
horas, recebimento de horas extras, adicional por trabalho noturno, repouso semanal remunerado, férias
proporcionais, 1/3 de férias, 13º salário e proteção
previdenciária.
As exceções são para aviso prévio e recebimento
da multa de 40% sobre o FGTS.
Além disso, o artigo 12 da Lei nº 6.019/74 assegura ao trabalhador temporário remuneração equivalente à dos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente.
Quem contrata
A empresa prestadora de trabalhos temporários é
a contratante do trabalhador e, portanto, responsável
por sua remuneração e encargos sociais.
Para proteger o trabalhador em casos de falência
ou inadimplência da empresa prestadora, a legislação
torna as empresas tomadoras solidariamente respon-

sáveis pelos direitos trabalhistas e previdenciários dos
empregados contratados temporariamente.
Empresa prestadora
Pessoa física ou jurídica cuja atividade consiste
em disponibilizar a outras empresas, temporariamente, trabalhadores devidamente qualificados. Seu funcionamento depende de registro no Ministério do
Trabalho e Emprego.
É proibido às empresas de trabalho temporário
exigir do empregado pagamento de qualquer importância, mesmo a título de intermediação.
Temporários podem ser efetivados
Neste caso, ocorrerá o término do contrato temporário e os trabalhadores receberão seus direitos
para posteriormente e eventualmente serem contratados diretamente pela empresa tomadora.
Quanto às verbas rescisórias, não será exigido o
pagamento da multa de
40% do FGTS, a menos que ocorra a dispensa sem justa causa
antes do fim do prazo
acordado.
G1 | Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Serviços
Terceirizáveis e de Trabalho Temporário (Asserttem)
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Acib

Participo da ACIB há vários anos sempre buscando estar presente nas diretorias, reuniões e ações
que a nossa entidade desenvolve e promove na busca do crescimento de nossa cidade e na defesa dos
interesses de nossa classe.
Neste anos todos, testemunhei as lutas e o crescimento de nosso comércio e da nossa entidade.
Uma ACIB participante, laboriosa, responsável e
atuante. Tenho, como empresário barretense, orgulho da minha entidade.
Hoje, estando Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, tenho na ACIB uma grande e
eficiente parceira. Seja nas lidas diárias com os problemas legais, seja na estruturação dos projetos da
Prefeitura e da Secretaria.
Na remodelação do Mercado Municipal, na limpeza e organização do Distrito Industrial, a ACIB teve e tem uma participação fundamental, com apoio
logístico e até mesmo de pessoal. A nossa ACIB cumpre de forma inegável a
sua função de apoiadora e parceira da administração de Barretos.
Parabéns Associação Comercial e Industrial de Barretos e obrigado por
estes anos todos de convivência e extensão de minha própria empresa.
Domingos Sávio S. de F. Baston
2º Secretário

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

Acib é uma Instituição de
grande importância para a cidade
de Barretos, destacando o apoio
proporcionado a Secretária de
Desenvolvimento Econômico em
relação ao Distrito Industrial II.
A
Associação
esta
colaborando com a limpeza de
algumas quadras no local, onde era
depositado todo o tipo de entulho
da cidade. Além de colaborar
colocando uma pessoa em tempo
integral para fiscalizar e impedir que
munícipes continuem a depositar
entulhos nas áreas já limpas.

Antônio Roberto Filisbino
Diretor de Indústria e Comércio e Serviços

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 - RIOMAR
2 - CONSTRURIBEIRO
3 - O LOJÃO
4 - A CONSTRUTORA
5 - CONSTRUAMERICA
CONCESSIONÁRIAS
1 - VOLKS DAHER
2 - FIAT META VEÍCULOS
3 - CANNES PEUGEOT
4 - FORD CABRERA
5 - BAVEP

IMOBILIÁRIAS
1 - RENATO PEGHIM
2 - ROCA
3 - FLAGUI
4 - DEJAIR VICENTE
5 - RUBENS BARONI
IMÓVEIS

1 - SUMMER BALI MODA PRAIA
2 - TOP CELL CELULARES
3 - D’ JORGE CELULARES
4 - MAX CARTUCHOS
5 - AMA TERRA BARRETOS
6 - DAMAS SEMI JÓIAS ACESSÓRIOS
7 - DROGARIA DO TRABALHADOR
8 - TEND TUDO MERCOSUL
9 - CLÍNICA UNIÃO
10 - ESCOLA DE EDUC. INF. AQUARELA
11 - MAX CARTUCHOS
12 - ELEKTRON
13 - RADIADORES SANTA LUZIA

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - CIC COUROS
2 - BON LINE INTERNET
3 - DROGA MED
4 - COPY BOOK PAPELARIA
5 - RICARDO ATACADO
6 - ITIBAM PLÁSTICOS E BORRACHAS

INCLUSÕES NO SCPC

EXCLUSÕES NO SCPC

Outubro / 2013 ....... 1017

Outubro / 2013 ....... 769

JORNAL DA ACIB
Barretos, novembro de 2013

Barretos Tem

São mais de 60 empresas em nosso Distrito Industrial
Apoiando o desenvolvimento industrial de Barretos, a cidade conta com o
Distrito Industrial II, dotado de completa infraestrutura, como água, esgoto,
energia, asfalto e telefonia. Recentemente o local, esta passando por uma
revitalização através de uma parceria entre a Prefeitura de Barretos e a Associação
Comercial e Industrial.
O local funciona aproximadamente 61 empresas, com um total de 1440
funcionários, sendo elas nos seguintes setores de atividades: armazéns gerais,
caldeirarias, construtora de engenharia, cutelaria, depósito de bebidas,
distribuidora de materiais de limpeza, fábrica de máquinas e equipamentos para
reciclagem, fabrica de produtos para lavanderia industrial, ferramentas
automotivas (motos), indústria cerâmica, adubos e fertilizantes, artefatos de
cimento, artefatos de couro, indústria de beneficiamento da borracha e do couro,
indústria de concretos e argamassas, indústria de derivados do sal, embalagens
em geral, embalagens plásticas e farmacêuticas, máquinas e equipamentos para
irrigação, indústria de móveis, produtos derivados do mel, produtos químicos e
inseminações, tubos plásticos, manufaturados de subprodutos da borracha,
marmoraria, pavimentadora asfáltica e terraplanagem, produtos para informática,
reciclagem, reformadora de pneus e serralheria industrial.
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José Carlos Firmino, Sávio Baston e André
Peroni, durante visita às obras de limpeza de
uma grande área no Distrito Industrial II
Neobrax
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