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CONHEÇA A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL!

(15) 3275-8305
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RAMO AUTOMOTIVO

FACTORING
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QUER UMA NEGOCIAÇÃO SEGURA? 
NÓS TEMOS A SOLUÇÃO PARA VOCÊ!

CONHEÇA ALGUMAS DAS NOSSAS CONSULTAS
TODAS COM INFORMAÇÕES EM NÍVEL NACIONAL!
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Editorial

 Queremos chegar em tantos lugares, temos 
vários planos e projetos. Mas, será que sabemos 
de fato o que queremos?

  Nessa correria frenética do dia-a-dia com 
tantas possibilidades nos vemos bombardeados 
com tantas informações, tantas opções de vencer 
na vida, e tudo isso gera dúvidas, porque não es-
tamos focados de fato naquilo que nos faz bem, 
naquilo que amamos fazer. 

 Faça uma pausa, respire fundo, tire um dia so-
mente para analisar e meditar sobre o que real-
mente te inspira e deseja.

 Seja você sua própria fonte de inspiração, não 
espere de ninguém, faça as coisas acontecerem. 
Se ficar esperando que alguém faça por você, 
pode desistir. Seja um profissional empreende-
dor, quem aprende empreender seja na própria 
casa, ou em seu comércio de qualquer segmento, 
não importa se ele é pequeno, empreender é 
sabersaber conquistar seu cliente, é fazer com que ele 
deseje aquilo que você oferece, seja ele sua 
marca, produto ou serviço você terá que encan-
tar. Tenha uma mente empreendedora, seja um 
líder para que possa inspirar aqueles que estão 
ao seu redor.

 Nunca faça do mesmo jeito, crie novas manei-
ras, dê novas opções para seu cliente, ele tem que 
se sentir único e exclusivo. Já sabe a meta que 
quer alcançar nesse ano? Se não, poxa você está 
perdendo seu valioso tempo. 

 Saiba que perder tempo é perder dinheiro.    
Valorize as pessoas, elas são nossa maior fonte 
de INSPIRAÇÃO. Sensibilizar o Capital 
humano em sua totalidade é importante para o 
desenvolvimento das empresas. Faça sua equipe 
de trabalho se sentir valorizada, ela tem que 
saber que é útil para o crescimento da empresa. 
A A participação de uma equipe é efetiva, ela pro-
porciona o desenvolvimento empresarial de cada 
negócio, ela atua de forma participativa, e é       
através do desenvolvimento e comprometimento 
de todos que o SUCESSO é garantido.

 Inove em cada projeto, renove seus anseios e 
expectativas, não deixe os acontecimentos 
fluírem sempre da mesma maneira. Crie e        
liberte-se dos protocolos cotidianos, faça algo 
novo acontecer no dia-a-dia. Seja agente trans-
formador, capacite sua equipe e valorize a si 
mesmo, para que sua equipe veja em você uma 
pessoa  pessoa  INSPIRADORA. 

 NOVAS PERSPECTIVAS E ESPERANÇAS, 
TUDO ISSO SÓ DEPENDE DE VOCÊ!

Jacqueline Venâncio
Conselheira Deliberativa da
Associação Comercial, e 
Presidente da Comissão da
Mulher Empresária

tempo de inovar
e renovar!



R. Benedito M. de Carvalho, 110 - Jd. Brasil

Terramaqgram

Dr, Chopp
(15) 3273-2357

R. Pedro Marques, 424 - Centro

(15) 3273.4601
Roque empreendimentos

Imobiliários

Mercearia
Paulista

R. Domingos José Vieira, 1451 - Centro

(15) 3272-6351

Valquiria Trindade
Imóveis

R. Laudelino Pinheiro, 720 - Bela VistaR. Laudelino Pinheiro, 214 - Bela Vista

(15) 3272-5672(15) 3271-3491

Associação Comercial de Itapetininga 05

Novos Associados
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Oportunidade

Associação Comercial de Itapetininga
Traz para seus associados a palestra:
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Consultas

Acerta Cheque
conheça essa nova consulta do nosso portifólio

Exemplo de sugestão Aprova/Reprova

 Acerta Cheque é uma solução completa que 
confere uma visão integrada do cheque consulta-
do, através de ferramentas robustas que apoiam a 
sua decisão. O produto apresenta uma recomen-
dação de aprovação ou reprovação do cheque 
consultado com base nas informações atuais e his-
tóricas do cheque e da pessoa. 

 Mas por que utilizá-la?
  Ela oferece ferramentas analíticas que possibili-
tam uma visão integrada do indivíduo e do cheque, 
a partir de uma análise completa e detalhada das 
informações individuais e de mercado, além do 
comportamento histórico. Este produto é conside-
rado a solução mais completa do portfólio de 
Pessoa Física voltado a validação de cheques, 
pois integra todas as visões e informações neces-
sárias para uma decisão assertiva. 

Confira as informações que a consulta traz:
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aconteceu

Fique por dentro do que aconteceu na ACI!

Maio

Junho

30/05 - Membros das RA-9 e RA-10 estiveram na 
Assembléia Legislativa em São Paulo, juntamente 
com outras entidades do estado, em mobilização 
referente ao PL 874/2016 (Lei do A.R.).

09/06 - O conselheiro Vitalício Sr. Quirino esteve 
representando a nossa entidade na reunião do 
COMDEFI - Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de 
Itapetininga, realizado na Casa do Conselho.
 
09/0609/06 - O diretor Sérgio de Oliveira esteve repre-
sentando a nossa entidade na Reunião do CMEI - 
Conselho Municipal de Emprego de Itapetininga, 
realizado na Secretaria de Trabalho; e nos dias 
28/06 e 23/08 esteve representando nossa enti-
dade na Reunião do CMDI - Conselho Municipal de 
Desenvolvimento de Itapetininga, realizado no 
Teatro do SESI.
13/06 - Realizou-se em nosso auditório importante 
reunião com os vereadores juntamente com os em-
presários para falar sobre o projeto de lei referente 
ao horário de fechamento do comércio aos sába-
dos as 14h. Na edição anterior fizemos uma 
matéria completa sobre o assunto, não deixe de 
conferir!

Dos dias 19 a 24 realizou-se em nosso auditório o 
Curso EMPRETEC realizado pelo Sebrae.

A Conselheira Jaqueline Venâncio esteve repre-
sentando a nossa entidade nas Reuniões do 
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente, nos dias 14/06, 29/06, 
12/07 e 09/08, realizada na Casa do Conselho. 
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aconteceu

Fique por dentro do que aconteceu na ACI!

Junho

Julho

agosto

07/08 - O presidente da Associação Comercial, Sr. 
Eres Franciosi, participou da eleição do CIESP em 
Sorocaba.

16/08 - O diretor Sérgio de Oliveira esteve pre-
sente na reunião do COMTUR (Conselho Munici-
pal de Turismo), representando nossa entidade

08/08 -   O presidente da Associação Comercial, 
Sr. Eres Francisosi, participou da Reunião do Con-
selho de Consumidores da Companhia  Sul Paulis-
ta de energia.

20/08 - O primeiro secretário Sr. Benedito Sampaio 
esteve representando nossa entidade na inaugu-
ração da Praça da Maçonaria Itapetiningana.

24/07 - Realizou-se em nosso auditório uma re-
união ministrada pela Policia Militar, através do Co-
mandante da 1ª Cia PM João Paulo de Miranda, 
com o tema “Vizinhança Solidária”, contando com 
a presença de vários associados. E você pode ver 
uma matéria completa sobre o assunto na página 
12

25/07 - Tivemos o Café Empresárial, com a pre-
sença de empresários e autoridades da cidade. 
Você pode conferir a cobertura completa sobre o 
evento nas páginas 10 e 11.

O Presidente Eres esteve presente nas reuniões 
do CONSEG, realizadas em nossa entidade nos 
dias 27/06, 18/07 e 15/08.

27/06 - O conselheiro Fábio Arruda Miranda esteve 
representando a nossa entidade na palestra: “Os 
Caminhos e as Oportunidades para Itapetininga” 
ministrada por Eduardo Clemente, realizado no 
Centro Cultural e Histórico Brasilio Ayres de      
Aguirre.
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Especial

Diretores da Nishimbo em Itapetininga, Dr. Monteiro
e o Presidente da ACI Sr. Eres Franciosi

Da direita para esquerda: Sr. Antonio Augusto (Conselho Deliberativo),
Sr. Nelson Martinez (Vice presidente da ACI), Prof. Hygor

e Sr. Eres Franciosi (Presidente da ACI)

Mais um evento de sucesso realizado pela ACI
Café empresárial
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Especial

Comandante João Paulo de Miranda da 1º Cia da Polícia Militar
do 22º BPMI, que nos falou sobre o projeto Vizinhança Solidária

 Também, durante o Café Empresarial, lançamos ofi-
cialmente a campanha Natal Encantado de 2017, um 
pouco mais cedo para nossos associados poderem 
se planejar adequadamente, e parcelar o valor dos 
cupons em até cinco vezes.

 Esperamos que muitas oportunidades de negócios 
tenham surgido em mais esse evento organizado pela 
Associação Comercial de Itapetininga. Também que-
remos agradecer a todos que compareceram, e toma-
ram um café conosco!

O Presidente da ACI, Sr. Eres Franciosi falando sobre a 
campanha Natal Encantado

Aguardamos você no próximo Café Empresárial!

O Sr. Sampaio (1º Secretário da ACI), Sr. Eres Franciosi
(Presidente da ACI) e representantes da P.M. de Itapetininga
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Dica da Aci

Saiba mais sobre esse projeto da polícia militar
em parceria com a população

Vizinhança Solidária

 Um projeto da Polícia Militar que começou no 
bairro Itaim Bibi em São Paulo, e se estendeu para di-
versos outros locais, incluindo Itapetininga, e tem 
contribuído muito para diminuição da criminalidade 
nos locais onde é presente. 

 A inspiração do projeto vem do Artigo 144 da Consti-
tuição Federal, onde é dito que o Estado é responsá-
vel pela Segurança Pública e que as pessoas são 
corresponsáveis. 

 Inicialmente a Polícia Militar organiza uma reunião 
com os moradores interessados, para apresentação 
do projeto. Então é eleito um tutor, alguém que vai 
ficar responsável por administrar o grupo junto com a 
P.M., recolher as fichas de novos membros  e ir as 
reuniões do CONSEG (Conselho de Segurança).

 É criado um grupo, por meio do aplicativo           
WhatsApp, destinado apenas para informações       
relacionadas a segurança da rua ou bairro, como   
veículos que não pertencem aos vizinhos parados ou 
transitando constantemente na via e pessoas com ati-
tudes suspeitas. Portanto nada de emojis e imagens 
de bom dia.
 
 A ideia é que os residentes de uma mesma região 
se ajudem, comunicando qualquer atitude suspeita 
para a Polícia, através do 190, e também aos demais 
membros da comunidade para que se previnam e tro-
quem informações, buscando a diminuição da crimi-
nalidade no local.

 Os comerciantes que estiverem interessados 
em ser tutores da Vizinhança Solidária em seu 
bairro, devem procurar a Associação Comercial 

Comandante da 1ª Cia P.M. João Paulo de Miranda 
explicando sobre o projeto vizinhança solidária, durante
reunião realizada em nosso auditório no dia 24/07. 
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Sebrae

Iniciando minha 
presença digital
PARTE 2 – MINHA EMPRESA É ANALÓGICA, MEU
CLIENTE É DIGITAL, E AGORA?

 Comecei a discussão desse artigo na edição de 
número 8 desta revista, onde fiz uma reflexão sobre os 
dois comportamentos opostos que temos enquanto cli-
entes e empresários no ambiente digital. 

 Se você não leu, veja no link: https://goo.gl/VBBKru, 
você irá aproveitar melhor esta leitura.

 “Presença Digital”, esse é o termo que sugiro que 
memorize para que possamos juntos pensar em como 
será a atuação da sua empresa. Vamos lá:

1) Defina quem é o seu público alvo (ou persona alvo). 
Está é a primeira etapa que você precisa levantar em 
detalhes, pois todas as informações serão importantes 
para nortear a construção de estratégias futuras. Pra 
facilitar separe o cliente “empresa” (PJ) e o cliente 
consumidor final (PF) que sua empresa vende.consumidor final (PF) que sua empresa vende.

2) Faça um domínio da sua empresa, como ww-
w.NOMEDASUAENPRESA.com.br, você pode regis-
tra-lo no site “registro.br”

3) Faça um site e blog para que você seja no futuro 
encontrado na internet através dos buscadores (Goo-
gle). Coloque as informações de sua empresa, produ-
tos e serviços, contatos para falar com você, textos e 
vídeos 
explicativos, etc. Tudo isso contribuirá para que seu site 
seja uma canal importante para centralizar todas 
informações da empresa.

4) Abra as contas nas redes sociais. Na data de hoje 
com tantas existentes, sugiro no mínimo três: caso você 
venda para consumidor final, tenha uma canal no 
Facebook,Facebook, através de uma fanpage (página empresari-
al) e uma conta no Instagram. Se você vende para em-
presas (PJ), abra uma conta no Linkedin, uma rede 
onde você poderá encontrar empresas e funcionários. 
Em seguida capriche nas postagens, mantenha um fre-
quência e ritmo. 

5) Abra um canal no YouTube para sua empresa gerar 
conteúdos relevantes em vídeos, a linguagem que mais 
agrada o cliente. 

6) Mantenha um cadastro de seus clientes e utilize 
e-mail marketing para relacionamento, de prefer-
encia com softwares profissionais. Para você 
testar, gratuitamente teste o Benchmark Mail ou 
Mail Chimp, onde poderá aprender para depois 
decidir qual comprar no futuro, estes ou outros.

7) Contrate especialista que trabalhe o SEO, uma 
técnica para que seu site, blog ou e-commerce, 
seja a médio prazo, encontrado pelo Google (gra-
tuitamente), no resultado das buscas feitas.

8) Publique conteúdos relevantes nos canais 
acima, esta é a forma de espalhar seu conteúdo 
na internet de forma agradável. Procure mais 
sobre este assunto com dicas de “marketing de 
conteúdo digital”. Uma estratégia utilizada no 
mundo todo.

9)9) Invista em links patrocinados (propaganda digi-
tal), pois hoje é possível a baixo custo, atingir mil-
hares de pessoas que não te conhecem, utilizando 
entre outras, por exemplo propagandas no Face-
book, Instagram, Linkedin e no Google com links 
patrocinados, em banners ou ainda no Youtube. 
Contrate um especialista ou faça treinamentos a 
respeito. Vale muito a pena! Utilize esta lista para 
ter sua presença digital mais próxima do cliente e 
assim sua empresa deixará de ser analógica e 
estará cada dia mais digital, para atender pessoas 
como eu e você, clientes digitais.

Até breve, nos encontramos digitalmente por ai.

Fabricio Guilherme
fabricioag@sebraesp.com.br
Consultor de Marketing e Estratégia
Sebrae São Paulo
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ACI Visita

 Na edição desse mês também visitamos um asso-
ciado novo, o Junior Estacionamento.

 Conversamos com o Junior, que é o proprietário, que 
nos contou um pouco da sua história até aqui. Tra-
balhou por mais de 8 anos na Honda Moto Guia, que 
também são associados, até que sentiu a vontade de 
ter o seu próprio negócio.

 Montou uma oficina com um amigo, pois já trabalhava 
nessa área, mas o negócio não deu certo. Porém ele 
não desistiu, e em novembro de 2013 surgiu a oportuni-
dade de adquirir o estacionamento na rua Venâncio 
Aires.

 Em agosto de 2015 surgiu a possibilidade de alugar o 
terreno ao lado, Junior não deixou a oportunidade 
passar e ampliou o seu estacionamento, que hoje 
busca um atendimento de qualidade para os seus clien-
tes.
 Perguntei se o ramo dele sofre com crises, e se 
passou por momentos complicados, ele nos disse que 
o pior momento da empresa foi durante a greve dos 
bancos, onde o movimento caiu cerca de 90%.
  Quando pedimos um conselho para quem está quer-
endo começar o próprio negócio, ele nos disse uma 
frase de Ferrah Grey: “Realize seus próprios sonhos. 
Do contrário você será contratado para realizar os de 
outras pessoas”. 

Junior estacionamento

Doces e salgados paiva
 De origem humilde, os irmãos Cleuza e Zaqueu 
Paiva precisaram trabalhar desde cedo, pois a família 
passava por dificuldades. Influenciados pelo irmão mais 
velho, começaram a trabalhar no segmento de alimen-
tação.

 Cleuza conta que o irmão mais velho começou cortan-
do lenha para uma antiga padaria da cidade, e depois 
se interessou por fazer doces e bolos. Esse irmão, que 
hoje é falecido, tinha um grande talento para confeccio-
nar bolos: “Ele sonhava com um tipo de bolo, e quando 
acordava ia e fazia igualzinho, inclusive inventava co-
berturas diferentes”.

 Cleuza trabalhou em várias padarias da cidade, 
sempre aprendendo cada vez mais. Zaqueu também 
aprendeu o ofício e se revelou um ótimo confeiteiro e 
padeiro. Juntos os dois abriram a casa de doces e sal-
gados Paiva, em sociedade com outra irmã, na Rua Al-
fredo Maia. 

 Os irmãos lembram que o começo foi difícil, mas eles 
prosperaram e hoje a empresa está consolidada e é 
referência em questão de salgados e doces na cidade. 
Tempos depois a irmã mais velha vendeu sua parte 
para Cleuza e Zaqueu, que administram juntos a em-
presa. 

“O nosso plano é continuar crescendo! ”, afirma Cleuza.

Cleuza e Zaqueu

Junior (á direita) e sua equipe
Não deixe de conhecer o Junior Estacionamento:

Rua Venâncio Aires, nº 400 - Centro

Não deixe de conhecer a Doces Paiva:
Rua Alfredo Maia, nº 15 - Centro
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ACI Visita

 Apostando na inovação, e na diversificação dos 
negócios, a locadora Los Ticos (antiga Woodstock) 
criou, em 2016, um espaço onde as pessoas possam 
além de alugar filmes, desfrutar de deliciosas porções, 
cervejas, drinks e cafés, com uma temática totalmente 
latino-americana. 

  A temática latino-americana não está apenas na dec-
oração, mas também na gastronomia, onde você pode 
encontrar, por exemplo, as empadas chilenas, e os 
tradicionais tacos mexicanos.

 A moda masculina também ganhou um espaço, ofere-
cendo diversas marcas em um espaço reservado para 
a boutique. Dessa forma a Los Ticos está diversificando 
os seus ramos de atuação, conseguindo a fidelização 
dos clientes em épocas que não eram tão lucrativas 
apenas com a locadora, como por exemplo o verão, 
onde as pessoas preferem sair do que alugar um filme 
e assistir na casa. e assistir na casa. 

Los ticos (woodstock)

Não deixe de conhecer a Los Ticos:
Rua Dr. Coutinho, 656 - Centro
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Parceria

O Brasil vem ganhando cada vez mais espaço no 
cenário internacional. Esta nova realidade requer
o estudo de outros idiomas para se destacar no
mercado de trabalho

 Seguindo esta tendência, dominar o português, 
compreender e conseguir estabelecer uma boa co-
municação não é mais suficiente para se destacar 
no ambiente profissional. Comunicar-se em outros 
idiomas é uma propriedade fundamental que pode 
garantir a vaga de destaque para qualquer profis-
sional, e passa a ser um requisito indispensável 
para quem deseja trilhar uma carreira de sucesso, 
aproveitando as melhores oportunidades de em-
prego. Hoje em dia, a fluência em inglês continua 
sendo a exigência mais comum nas empresas, en-
tretanto, outros idiomas como espanhol, alemão, 
francês, italiano, mandarim etc. – também já são 
requisitados por muitas companhias que buscam 
expandir seus negócios.
 
 Essa habilidade enriquece o currículo e torna o 
indivíduo mais capacitado para encarar o desafio 
de estabelecer parcerias com clientes e fornecedo-
res estrangeiros, o que representa um ótimo inves-
timento para empresas que visam o mercado inter-
nacional. O domínio em outros idiomas ainda con-
tribui para a valorização salarial do colaborador
assegurando uma renda acima da média, indepen-
dentemente do cargo ocupado. Pesquisas recen-
tes apontam que o profissional fluente em inglês 
recebe 61% a mais em seu salário, e o fluente em 
espanhol 54%.

 Para quem busca uma alternativa mais prática e 
acessível para aprender outros idiomas, a Skill Ita-
petininga tem a solução: Uma boa oportunidade de 
crescer profissionalmente.

 A rede se consolida no mercado com um modelo 
de ensino diferenciado, baseado na abordagem 
comunicativa, qualificando o aluno para que ele 
possa se comunicar de forma significativa.

  Conheça nossa escola. Agende uma visita e viva 
o Inglês descomplicado.

Texto: Danilo Oliveira (Skill Itapetininga)
Arte: Lais Brasil (Skill Itapetininga)
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Parceria

Entenda como funciona a contratação de
estagiários

Texto por: Prof. Dr. José Antônio Soares 
Faculdade Sudoeste Paulista
Curso de Administração

 Em primeiro lugar, as contratações de estagiários 
não são regidas pela CLT, desta forma, não inci-
dem encargo social algum sobre estas contrata-
ções previstos em lei, o estagiário não entra na 
folha de pagamento.
 Estudantes que estiverem frequentando o ensino 
regular, em instituições de educação superior, de 
educação profissional, de ensino médio, da educa-
ção especial e dos anos finais do ensino funda-
mental, na modalidade profissional da educação 
de jovens e adultos (art. 1º da Lei nº 11.788/2008).
Recomenda-se constar no Termo de Compromisso 
todas as cláusulas que nortearão o contrato de es-
tágio.
 A formalização das contratações de Estagiários é 
representada pelo Termo de Compromisso de Es-
tágio, indiferentemente da presença ou não de um 
Agente de Integração. A Lei determina ainda que o 
Aluno, no período de vigência do Termo de Com-
promisso de Estágio, deve, obrigatoriamente, estar 
coberto por um Seguro de Acidentes Pessoais.
 As funções do estagiário devem estar de acordo 
com o curso que ele está cursando. Segundo a lei 
n° 11.788/2008: “O estágio faz parte do projeto pe-
dagógico do curso, além de integrar o itinerário for-
mativo do educando”.
 A duração do estágio, na mesma organização, 
não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando 
se tratar de estagiário portador de deficiência. 
 A jornada de atividade em estágio não deve ultra-
passar:
a) 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas sema-
nais, no caso de estudantes de educação especial 
e dos anos finais do ensino fundamental na modali-
dade profissional de educação de jovens e adultos;
b) 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas sema-
nais, no caso de estudantes do ensino superior, da 
educação profissional de nível médio e do ensino 
médio regular;

c) 40 (quarenta) horas semanais, no caso do está-
gio relativo a cursos que alternam teoria e prática, 
nos períodos em que não estão programadas 
aulas presenciais, desde que previsto no projeto 
pedagógico do curso e da instituição de ensino (in-
cisos I, II e § 1º do art. 10 da Lei 11.788/2008). 
 No caso do estágio não obrigatório é compulsória 
a concessão de bolsa ou outra forma de contra-
prestação que venha a ser acordada no Termo de 
Compromisso do Estágio. Somente no caso de es-
tágio obrigatório é que a concessão de bolsa ou 
outra forma de contraprestação é facultativa (art. 
12 da Lei 11.788/2008).
 A cobertura deve abranger acidentes pessoais 
ocorridos com o estudante durante o período de vi-
gência do estágio. Cobre morte ou invalidez per-
manente, total ou parcial, provocadas por acidente. 
O valor da indenização deve constar do Certificado 
Individual de Seguro de Acidentes Pessoais e deve 
ser compatível com os valores de mercado. 
  Não há obrigatoriedade para a expedição e ano-
tação do estágio na CTPS, uma vez que estágio 
não é emprego, sendo definido em legislação pró-
pria. Todavia, fazendo a anotação esta não deve 
ser feita na parte referente ao contrato de trabalho. 
As anotações devem ser feitas na parte destinada 
às Anotações Gerais da CTPS, trazendo informa
ções, tais como, curso frequentado, nome da insti-
tuição de ensino, da parte concedente e o início e 
término do estágio.





• Crédito ideal para atender às 
demandas de caixa da sua empresa;

• O Crédito Empresarial Sicoob Capital de
Giro pode ser usada em várias situações,
entre elas;
     - Pagamento de férias;
     -      - Pagamento de 13º.

*sujeito a análise de crédito

Sua empresa sempre com 
dinheiro em caixa.

CAPITAL DE GIRO

CONTE COM
ELE PARA FAZER
SEU NEGÓCIO 
ACONTECER

CRÉDITO EMPRESARIAL SICOOB

Praça dos Bancos
Rua Major Fonseca, 85 - Sala 01
Centro - Itapetininga/SP 

Tel: (15) 3271-8899 / 3271-2233


