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Promoção do Dia das Mães foi um
sucesso!!!
A Acib realizou o
sorteio e a entrega
dos prêmios da
promoção do Dia
das Mães. Foram
sorteados doze
pacotes para a Festa
do Peão, cinco TVs
LED 39” e uma
viagem para o Sesc
Bertioga, com
acompanhante.

Procure a ACIB e inscreva-se

Acib continua
estruturando
treinamento para vendas
pela Internet
Página 6

IBAMA - Conheça
este Instituto
Responsável por garantir que
nosso patrimônios
naturais sejam preservados
Página 4

Conheça a CETESB e
sua importância para
uma cidade
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Acib realiza 2º
Rodada de Negócios
Venha apresentar seus produtos e
serviços e conhecer novas
oportunidades!!!
Página 6
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Pesquisa do Empresário do Ano e Preferência
e Popularidade 2013 começou em março
O Empresário e as Empresas serão
divulgadas no dia 24 de Junho, na
sede da Associação Comercial. Já a
homenagem ao Empresário do Ano,
será no dia 20 de Julho, no Parque do
Peão, no Espaço Berrantão, com um
grande show surpresa. AGUARDEM!!!

Parceria entre Acib e o Setor de
Prevenção do Pio XII
Pareceria leva prevenção as empresas
barretenses
Empresas com mais de 30 funcionários, poderão solicitar palestras sobre Prevenção em Saúde e realização de cadastro de exames
de mama e Papanicolaou.
Página 8
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Conheça os
estádios que irão
acontecer os jogos
da Copa das
Confederações
2013
Página 5
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PONTO DE VISTA

Editorial

Selma Raquel de
Oliveira

Organizar
para não
virar
bagunça!!

Posto de Molas Truckmac

Nos últimos anos tem sido claro e visível que
Barretos ganhou um novo status. Nossa cidade passou
da condição de uma cidade que caminhava rumo ao
progresso e ao desenvolvimento, para uma condição
de cidade emergente, que apesar de contar com uma
população em torno de 115 mil habitantes, possui uma
infraestrutura superior a cidades de maior porte.
Barretos é considerada hoje como a bola da vez.
Entretanto, existe uma diferença gritante entre ser
uma cidade grande ou uma grande cidade. Nós somos
uma grande cidade que a cada dia vem ganhando novos
investimentos, que abrem novos horizontes para o
crescimento de praticamente todos os setores da
cidade, quer seja no campo comercial como no de
serviços.
E para que esse crescimento não seja feito de forma
desorganizada, é necessário um plano de controle e,
principalmente, de fiscalização. É necessária uma ação
fiscalizadora que não vise somente à penalização de
que age ilegalmente, mas uma ação de orientação que
mostre que se trata de uma cidade que conta com uma
administração com visão em longo prazo, evitando
assim problemas futuros.
Um exemplo claro da necessidade de uma
fiscalização atuante em todos os setores da cidade está
hoje relacionada a construção da Avenida Fundo de
Vale, que empaca na necessidade de desapropriações
de vários imóveis em seu trajeto. Resumindo, muitos
imóveis não poderiam ter sido construídos onde foram.
Faltou visão longo prazo. Faltou pensar uma grande
cidade.
O novo status que nossa cidade conquistou, foi
graças a importantes investimentos que foram
realizados, por exemplo, no Distrito Industrial, que hoje
conta com empresas de alta tecnologia quer no ramo
plástico como de insumos, de alimentos ou de
transformação. Nosso centro comercial é um dos mais
fortes de toda a região; temos um shopping consolidado
com empresas de grandes redes; temos hospitais que
atendem pacientes do Brasil inteiro; nossas escolas
de cursos superiores estão entre as melhores do país,
e temos inclusive, uma loja do Mc Donalds, que se
instala apenas em cidades de grande porte, e acreditou
no potencial de Barretos.
O crescimento está sendo vertiginoso, e por isso
surge à necessidade de um controle rigoroso, com
equipes técnicas, para que no futuro a bagunça não
seja generalizada. É necessária a fiscalização, o
controle, para que a cidade não sofra no futuro com
uma falta de organização atual. Se não houver esse
controle, a cidade perde e se torna uma cidade grande,
com problemas de cidades grandes.
Nossa Barretos cresce a cada dia, mas precisamos
sempre trabalhar para que ela seja uma grande cidade
para todos nós.

André Luís Peroni Ângelo
Presidente

Selma Raquel de Oliveira nasceu em Campo Mourão – PR. É
filha de Odonel Procópio de Oliveira (em memória) e Rosa Garcia
de Oliveira. Veio com seus pais e irmãs para Barretos em 1980 e
estudou na Escola Fausto Lex, e fez o curso de Técnico em
Contabilidade no antigo Ateneu Municipal.
Trabalhou em algumas lojas do comércio barretense, sendo a
Dinâmica Seguros uma delas onde ficou por alguns anos. No ano
de 2008 desligou-se da empresa para abrir seu próprio negócio,
junto com o marido, o Posto de Molas TruckMac. Casada há 21
anos com Marco Aurélio de Oliveira, é mãe de Amanda Raquel e Bruno Aurélio.
O Posto de Molas TruckMac iniciou suas atividades em Junho de 2008, com uma loja em Barretos
e outra em Colin. A ideia da abertura da empresa surgiu do conhecimento de Marco Aurélio na área,
que trabalhava nela há mais de 30 anos, sendo seu único trabalho em 45 anos de vida na empresa
Posto de Molas Barretos, onde hoje funciona sua empresa.
Atualmente a empresa possui loja apenas em Barretos. “Após 2 anos com as duas lojas,
percebemos que concentrar tudo em uma loja só seria bem mais viável para nós. Optamos então pela
loja localizada em Barretos”, contou a empresária.
O Posto de Molas Truckmac atua no ramo de prestação de serviços de Mecânica Pesada para
caminhões, ônibus, camionetes, utilitários e alguns veículos de passeio que usem o molejo em lâminas.
Além da venda de peças relacionadas à mecânica pesada e seus componentes em sua loja.
“Procuramos atender sempre bem nossos clientes, oferecendo a eles serviços e peças de qualidade,
fidelizando nosso cliente, para que ele sempre retorne”, destaca Selma.
“Vejo Barretos como uma cidade promissora, pois ela movimenta vários setores durante quase o
ano todo. Isto aquece o comércio em geral, as empresas maiores e as indústrias instaladas aqui e nas
proximidades aquecem meu ramo de trabalho”, afirma.
“Entre os altos e baixos de cada setor, temos que estar atentos e abertos a mudanças, realizando
um trabalho de dedicação e honestidade aos nossos clientes e concorrentes, pois há espaço para
todos. Olhando para Barretos, percebemos o tanto que ela cresceu em todos os setores, principalmente
o comercial. Nota-se que as pessoas estão confiando no potencial da cidade” acrescenta a empresária.
Selma se considera uma barretense, pois aqui constituiu família. “Tenho grandes amigos, e é do
meu comércio que tiro o sustento da minha família e os meus funcionários o sustento de suas casas”,
considera.
“Só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, por guiar meus caminhos, à minha família por estar
sempre ao meu lado e a cidade de Barretos que foi muito acolhedora com todos os meus familiares,
desde quando chegamos aqui e até os
dias de hoje. Desejo a esta cidade
muita prosperidade e sucesso, porque
sempre se tem mais a fazer” finaliza
Selma.
O Posto de Molas Truckmac fica
na Avenida 43 nº 1095, Fone (17)
3322.4395.
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Pijama & Cia prepara novidades para
o Dia dos Namorados
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A empresária Sônia Basso Gouveia
é proprietária da Pijamas e Cia, a empresa comemorou este ano 10 anos
de muito sucesso. “Pijamas e Cia”
possui uma variedade de produtos,
como moda fitness, acessórios, moda
praia, roupas, lingeries, além dos pijamas para crianças e adultos, e uma
grande variedade de produtos de sexy
shop. A grande novidade da empresa
é o serviço de Assessora para Chás
de Lingerie. Para o Dia dos Namorados, a empresária está preparando grandes novidades para esquentar este dia e apimentar a vida dos casais, com um
espaço reservado para atendimento no setor de Sexy
Shop da loja, serão muitas camisolas, acessórios e
brinquedos divertidos.
A Pijamas e Cia possui diversas formas de pagamento, cartões, cheques e crediário próprio, e atende
pelos telefones, 3322-3421 e 3043-4422. Vá conferir
as novidades Rua 24, esquina Avenida 29 nº 788. Conheça as novidades da empresa no Facebook:
www.facebook.com.br/soniagouveia

Sorteio Promoção do Dia das Mães

Acib realizou no último dia 15 o sor- Maria Lucia da Conceição Oliveira teio da Promoção do Dia das Mães. Tamankim Calçados
Os ganhadores da Promoção foram:
Euripedina Guimarães Santos - Ótica
UMA VIAGEM PARA O SESC Santa Lucía
BERTIOGA COM ACOMPA- ZONA LESTE - TV LED 39"
NHANTE:
Larissa da Silva Bagiane - SupermerVera Lucia Alves (Residente em cado Nossa Senhora Aparecida
Colina) – Frios & Cia
ZONA NORTE - 02 PACOTES DA
ZONA SUL - 02 PACOTES DA FESTA DO PEÃO
FESTA DO PEÃO
Zilda Aparecida da Silva - Tem Tem
Laura Vicentini - Petrochi & Cia
Presentes
Aline Aparecida Santos Abrão - Mercedes Alves da S. Santos Alonsos Cabeleireiro
Puricampo Agropecuária
ZONA SUL - TV LED 39"
ZONA NORTE - TV LED 39"
Márcia Moreira Medeiros (Residente Diego José Alves - Lavradores Superem São Carlos) - Divino Fogão
mercados
ZONA OESTE - 02 PACOTES
DA FESTA DO PEÃO
Wilson de Carvalho - Savegnago
Supermercados
Adilson Alves Garcia - O Pintadão
Pesca
ZONA OESTE - TV LED 39"
Natália F. Prudêncio - Savegnago Supermercados

Contatos: 3322-0096 | 8123-2113 | ID 120*44196

CENTRO - 04 PACOTES DA
FESTA DO PEÃO
Ana Maria da Silva - Essencial Perfumaria
Lucia Aparecida Capucho Souza Lojas ED+
Elisete Costa Angelino - Nova Arlete
Luzia da Silva Rego - Cheirinho
Perfumaria
CENTRO - TV LED 39"
ZONA LESTE - 02 PACOTES DA Denise Cristina Amaral - Ótica Lux
FESTA DO PEÃO
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Notícias

Conheça a CETESB e sua
importância para uma cidade
A Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo CETESB é a agência do
Governo
do
Estado
responsável pelo controle,
fiscalização, monitoramento e
licenciamento de atividades
geradoras de poluição, com a
preocupação fundamental de
preservar e recuperar a
qualidade das águas, do ar e do solo.
Em 07.08.2009, entrou em vigor a Lei 13.542, sancionada pelo Governo
do Estado, em 08 de maio, que criou a “Nova CETESB”. A agência ambiental
paulista ganha uma nova denominação e novas atribuições, principalmente no
processo de licenciamento ambiental no Estado. A sigla CETESB permanece
e a empresa passa a denominar-se oficialmente Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo.
Com a mudança, ganha fôlego institucional de uma verdadeira Agência
Ambiental, eliminando o antigo modelo, já superado, de comando e controle,
e adotando a agenda da gestão ambiental dentro da ótica da sustentabilidade.
As mudanças são substanciais. Para o cidadão ou o empreendedor haverá
apenas uma única porta de entrada para os pedidos de licenciamento ambiental,
que eram expedidas por quatro departamentos do sistema estadual de meio
ambiente: o Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais DEPRN, o Departamento de Uso do Solo Metropolitano - DUSM, o
Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA e a própria
CETESB.
A unificação e a centralização do licenciamento na estrutura da CETESB
torna mais ágil a expedição do documento, reduzindo tempo e barateando os
custos. A nova CETESB atende uma antiga reivindicação do setor produtivo
e do próprio sistema ambiental.
Além de manter a função de órgão fiscalizador e licenciador de atividades
consideradas potencialmente poluidoras, a nova CETESB passa a licenciar
atividades que impliquem no corte de vegetação e intervenções em áreas
consideradas de preservação permanente e ambientalmente protegida.
No total, 56 novas agências, distribuídas pelo Estado, agregam em um único
espaço as equipes da CETESB, do DEPRN e do DUSM. Esse processo de
mudança se fortalece na celebração de convênios com Prefeituras para a
descentralização do licenciamento de atividades e empreendimentos de
pequeno impacto local.
Em Barretos, a notícia da possível perda da agência, mobilizou a população
e entidades, porém no último dia 14 a confirmação foi dada pelo governador
Geraldo Alckmin, que a agência permanecerá em funcionamento.
Notícias como esta devem servir como alerta para as autoridades, para
que não percam as rédeas de nossa cidade.

IBAMA - Conheça este Instituto
Responsável por garantir que nosso
patrimônios naturais sejam preservados
O IBAMA é
o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e
dos
Recursos
Naturais Renováveis
foi criado em 22 de
fevereiro de 1989 pela
Lei n. 7.735 para
substituir quatro órgãos
governamentais
relacionados ao meio
ambiente (o IBAMA
Foto: O Diário
pode ser considerado a
fusão dos quatro): a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, a SUDHEVEA,
Superintendência da Borracha, a SUDEPE, Superintendência da Pesca e o IBDF,
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
O IBAMA está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e, segundo sua lei
de criação, tem como atribuições: “exercer o poder de polícia ambiental”; “executar
ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais,
relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à
autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle
ambiental...”; e “executar as ações supletivas de competência da União, de
conformidade com a legislação ambiental vigente”.
O trabalho mais conhecido do IBAMA é o de fiscalização. Desde sua criação
o Instituto age em todos os estados para garantir que sejam preservados nossos
patrimônios naturais e cumpridas as leis. Até a década de 90 a fiscalização pelo
IBAMA era realizada de acordo com denúncias e tinha seu foco na repressão às
atividades ilegais e atendimento de emergências como desmatamentos e incêndios.
Atualmente, o IBAMA além de agir nessas áreas, ainda conta com os serviços
realizados pela SISBIO, SISDOC, SICAF e ProFFA:
• SISBIO (Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade), controla
as atividades de coleta e transporte (dentro do Brasil ou de exportação e
importação) de material biológico, manutenção temporária de espécimes em
cativeiro e captura ou marcação de animais silvestres in situ e realização de pesquisas
em unidade de conservação federal ou em cavernas.
• SISDOC, ainda não está em funcionamento, mas será um sistema através do
qual poderão ser acompanhados os processos relacionados ao IBAMA.
• SICAF (Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização), pelo qual podem
ser emitidas ou autenticadas as certidões negativas de débitos para pessoas físicas
ou jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras.
• ProFFA (Programa Nacional de Formação em Fiscalização Ambiental), que
tem como objetivo aprimorar e qualificar o quadro de servidores envolvidos com
fiscalização ambiental.
O IBAMA é composto ainda pelas “Diretorias de Planejamento, Administração
e Logística” (DIPLAN); “Diretoria de Qualidade Ambiental” (DIQUA); pela
“Diretoria de Licenciamento” (DILIC); “Diretoria de Proteção Ambiental” (DIPRO)
e “Diretoria de Uso Sustentável da
Biodiversidade e Florestas” (DBFLO).
O posto do IBAMA deverá ser fechado
em Barretos, com isso a cidade irá perder
um importante órgão na proteção de nossos
patrimônios naturais, sendo assim, o
atendimento deverá ser suprido pelas
unidades de Ribeirão Preto e São José do
Rio Preto.
www.ibama.com.br
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Notícias e Empreendedores

Conheça os estádios que irão acontecer os jogos da
Copa das Confederações 2013
A Copa das Confederações de 2013 será a nona
edição da competição realizada a cada quatro anos
pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). Será
realizada no Brasil entre 15 e 30 de junho e servirá
como teste para realização da Copa do Mundo de
2014. Terá a participação de oito equipes: a campeã
da Copa do Mundo de 2010, os seis campeões
continentais, além do Brasil, país-sede.
A Copa da Confederações funcionará como um
evento-teste, tendo oito seleções competindo ao longo
de quinze dias em cinco cidades brasileiras.
O jogo de abertura acontece no Estádio Nacional
Mané Garrincha, às 16h, em Brasília. Já a grande final
é disputada no Estádio do Maracanã, o maior do país,
localizado no Rio de Janeiro.
Uma curiosidade interessante é que após as últimas
reformas, todos os empreendimentos passaram a servir
muito além de palcos para se assistir grandes jogos
de futebol. Os estádios se tornaram pontos turísticos
fortes que podem ajudar a economia local de cada
cidade. Confira:
Estádio do Maracanã
O Maracanã é o maior estádio do Brasil, com
capacidade para 76.935 espectadores. Inaugurado na
década de 1950 para Copa do Mundo, o estádio já
recebeu grandes clássicos do futebol e diversos shows.
Após sua última reforma, foi instalada uma nova
arquibancada com melhor visibilidade, houve
maximização das rampas monumentais e a substituição
de todos os assentos.
Uma nova cobertura sustentável agora capta água
da chuva para reuso.

Arena Pernambuco
A Arena Pernambuco é vista como uma alavanca
econômica para a expansão da Grande Recife - região
em uma região considerada carente. Tem capacidade
para mais que 40 mil torcedores e vai acolher partidas
Náutico a partir de junho de 2013.

Castelão
O estádio consegue acolher um público de até
64.846 pessoas. A arena ganhou estacionamento
coberto com 1.900 vagas e conta com estrutura de
camarotes, área VIP, setor de imprensa, zona mista e
vestiários renovados. Todos os assentos são
protegidos por uma cobertura.
Estádio Mineirão
O segundo maior estádio do Brasil – com
capacidade para mais de 70 mil torcedores – conta
com um projeto de construção ecologicamente correto
e sustentável, voltado à emissão zero de carbono, à
reciclagem e com acesso por meio do transporte
público. Após reformas, o espaço conta com gramado
rebaixado para permitir uma visão completa do jogo,
cobertura com estrutura metálica e novas
arquibancadas.

Mané Garrincha
O Mané Garrincha, casa dos multicampeões
nacionais Atlético Mineiro e Cruzeiro, conta com
capacidade para 62.547 espectadores. Após as
reformas para a Copa do Mundo 2014, o espaço teve
rebaixamento do campo e melhoria em sua
acessibilidade., além de projetos ecologicamente
corretos e sustentáveis.

Estádio Fonte Nova
O Estádio Fonte Nova, localizado em Salvador,
após suas últimas reformas, tornou-se um ponto
turístico, pois abriga prédios que comportarão
estacionamento, shopping, hotéis e uma casa de shows.
Conta com capacidade para aproximadamente 55 mil
torcedores e com um restaurante panorâmico e um
museu do futebol.
www.guiadasemana.com.br
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Acib e Empreendedores

Acib continua estruturando treinamento
para vendas pela Internet
AAcib irá realizar incentivos às empresas para que comercializam seus produtos também
pela internet, para que essas possam aumentar ainda mais a receita, visando a redução de
custos de seus produtos.
Serão realizadas palestras visando orientar as empresas de Barretos a vender e anunciar
seus produtos, até mesmo exporta-los, para que o barretense possa comprar pela Internet,
porém produtos genuinamente barretenses.

Rodada de Negócios irá reunir
empresários de vários setores
A ACIB irá promover ainda no primeiro semestre de 2013 a segunda Rodada de
Negócios em Barretos. Com a participação de aproximadamente 100 empresários, em
um rodízio entre dez mesas, com dez empresários cada uma, todas as empresas terão a
oportunidade de apresentar seus produtos e serviços, trocar cartões e aumentar sua rede
de relacionamento.
Todos os setores de Barretos podem participar. O evento será das 14h00 às 18h00,
com um coquetel após o evento. Mais informações na Acib pelo 3321-3200. Apoio
SEBRAE.

DiPaula Moda Íntima, sempre presente
em sua intimidade!
Experiência, criatividade e inovação são os ingredientes que a Dipaula
moda Íntima atribui ao sucesso da marca.
Há mais de 7 anos no mercado, a DiPaula moda Íntima faz parte do
dia-a-dia da intimidade de muitas mulheres que prezam pela sensualidade e conforto em peças que valorizam a sua beleza e individualidade,
oferecendo uma infinidade de cores, estampas, modelos e estilos. A
Dipaula moda Íntima dedica-se diariamente a desvendar o universo feminino, compreender o que a mulher sente o que ela deseja e o que a
deixa mais bonita.
Cada peça é fruto de pesquisas e sensibilidade para atender aos mais
profundos anseios de uma mesma mulher em vários momentos de sua
vida. Despertar sensações únicas na mulher, vestindo uma moda intima
delicada, sensual e poderosa. Na Dipaula moda Íntima As peças não
são tratadas como meras peças, mas sim como sonhos em que as mulheres se realizam em toda plenitude de sua intimidade, oferecendo o
que há de mais atual e diferenciado no mundo da moda, tornando-a
cada dia mais bela.
Aliando criatividade e eficiência na produção, não demorou muito
para a DiPaula moda Íntima agradar as mais exigentes consumidoras,
despontando-se neste segmento do mercado barretense, contando hoje
com uma equipe de revendedoras sempre prontas para atende-las.
Além disso, a DiPaula moda Íntima busca sempre investir em
maquinário, modelagem e estamparia, atualizando suas peças de modo
a sempre conseguir interpretar as necessidades das mulheres que esperam exaltar a sua feminilidade.
E pensando no melhor presente para o dia dos namorados a Dipaula
moda Íntima lançou a coleção “Enamorar”. Com muito romantismo,
requinte , criatividade, inovação e combinações de cores que promete
conquistar os corações apaixonados.
Com a certeza de ser a melhor escolha, confeccionamos peças para
todos os tamanhos para atender a todas as mulheres e deixá-las cada
vez mais seguras de si e evidenciar a sua beleza natural.
Além disso, a Dipaula moda Íntima oferece todas as condições e
facilidades de pagamentos.
DiPaula Moda Íntima – Rua 44, Esq. c/ Av. 55, n. 0511, Marília,
Barretos-SP. Contato: (17) 3325-5393. Atendimento de segunda a sexta-feira das 09 às 18hs e, aos sábados, das 09 às 14hs.

Empresário do Ano 2013
A ACIB esta realizando a Pesquisa Popular para indicação do EMPRESÁRIO DO ANO 2013, e as
EMPRESAS DESTAQUE em Preferência e Popularidade em seus segmentos.
Na pesquisa são realizadas entrevistas por oda a cidade, nas residências, comércio e indústria, nas regiões norte, sul, leste, oeste e central.
Além de outros pontos estratégicos.
Como em todos os anos, a Acb destaca que o objetivo da Pesquisa não é IDENTIFICAR A MELHOR EMPRESA, e sim, aquela que possui maior preferência e é dotada de
mais popularidade. O Empresário e as Empresas serão divulgadas no dia 24 de Junho, na
sede da Associação Comercial. Já a homenagem ao Empresário do Ano, será no dia 20
de Julho, no Parque do Peão, no Espaço Berrantão, com um grande show surpresa.
AGUARDEM!!!

Curso para Formação de Gerentes
e Vendedores
A Acib iniciará neste mês de maio, o Curso para Formação de Gerentes e Formação
de Vendedores. O Curso de Gerentes tem duração de 60 dias, de segunda à sexta-feira
das 7h00 às 8h00. Ja o de Vendedores será de segunda à sexta-feira das 18h00 às
19h00.
Poderão acontecer ainda 2 cursos para cada um dos setores, e depois da triagem, as
pessoas serão encaminhadas para o curso específico.
O valor da inscrição é de R$60,00, divido em 2x, incluído a apostila. Procure a Acib
e inscreva-se.
Curiosidades

Cerveja não dá barriga
Quase 20 mil pessoas foram acompanhadas durante quatro anos por pesquisadores
da Universidade de Fulda, na Alemanha. Além de informar o consumo diário de cerveja, eles tiraram as medidas de peso, cintura e quadril.
E a conclusão foi: quem bebia mais ganhou peso no corpo todo - não especificaRevista SuperInteressante
mente na barriga.

Adquira sua
“Honda”
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Como filho de Barretos
e com experiência em ter
morado e trabalhado em
outras cidades do estado de
São Paulo e de fora do estado, posso dizer que, nós,
empresários de Barretos somos privilegiados em ter
uma Associação Comercial
e Industrial atuante em nossa cidade, diferente de outras localidades por onde
passei, a ACIB de Barretos
pode ser considerada um
braço direito da minha empresa e com perspectivas
de crescimento ainda maior
em apoio aos empresários
de Barretos.

A ACIB vem inovando e
melhorando seu leque de produtos e
serviços prestados.
As promoções melhoraram muito
com a divisão dos setores norte, sul,
leste, oeste e centro dando assim mais
oportunidade nas premiações em
todas as regiões da cidade.
Os cursos criados para vendedores
e gerentes são muito válidos, tanto para
as empresas quanto para os
funcionários, trazendo experiências
vividas por profissionais de destaque
nas respectivas áreas.
O lançamento do cartão da ACIB
será uma grande novidade.
Essa é a intensão da ACIB procurar
melhorar, ajudar e facilitar o dia a dia
de seus associados.
Rodrigo Sanches de Oliveira
1º Secretário

Ricardo Carvalho Maia
Ricardo Atacado

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

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM ABRIL
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

1 - MINI MERCADO DO GREG
2 - RICARDO ATACADO
3 - ELEGANTE MÓVEIS
4 - RAFE CONVENIÊNCIA
5 - AGUITÁ MODAS
6 - BRIGAGÃO AUTO ELÉTRICA E

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

LAVAJATO

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

7 - AKKA MODAS
8 - CARTÓRIO POSTAL

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - MS HIDRÁULICO
2 - CISNE ESPORTE
3 - CENTER CARTUCHOS
4 - ORTIGOSA EMPRE. IMOBILIÁRIOS
5 - MARAH CALÇADOS
6 - EL-ELYON
7 - IDEIA SILK SCREEN
8 - PATTY MODAS

INCLUSÕES NO SCPC

EXCLUSÕES NO SCPC

Abril / 2013 ....... 1099

Abril / 2013 ....... 854
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Barretos Tem

Conheça a parceria entre Acib e o Setor de
Prevenção do Pio XII

1 - Qual a realidade do setor de prevenção
em Barretos hoje?
O Departamento de Prevenção atende as especialidades de Mama, Colo do Útero, Pele e Próstata. Com o intuito de realizar o diagnóstico precoce
dos cânceres de Mama e Colo do Útero, são
disponibilizados os exames preventivos de
Mamografia e Papanicolau, respectivamente, ambos
de maneira gratuita.
No ano de 2012, considerando as Unidades
Móveis e Fixas de Barretos, Jales e Juazeiro, foram
realizadas 73.431 mamografias, sendo que dessas,
16.465 correspondem a DRS 5 (Barretos e 17 cidades da região), em relação aos exames de
Papanicolaou foram realizados 103.441 testes durante o ano de 2012 sendo que 32.277 exames em
mulheres residentes na DRS5.
Sabe-se que Barretos possui 15.479 mulheres na
faixa etária entre 40 e 69 anos, segundo dados do
IBGE 2010, e apenas 36,6%, ou seja, 5.662 delas
realizaram mamografia no HCB no ano de 2012. O

grupo de mulheres elegíveis para o teste de
Papanicolaou são aquelas entre 25 e 64 anos de idade e Barretos possui cerca de 31.718 habitantes nessa faixa etária, entretanto, em 2012 apenas 6.437
dessas mulheres realizaram o teste com taxa de cobertura de 20,3%.
Essa baixa porcentagem, não nos dá a tranquilidade
de que estamos realizando o rastreamento com o intuito de redução da mortalidade pela doença, pois,
para que o rastreamento seja efetivo é necessário se
atingir 75% da população alvo. Pode-se então perceber que uma grande mobilização será necessária
para que um maior número cada vez maior da população feminina realize seus exames de prevenção.
2 - Qual a importância dos exames de Prevenção?
Os exames de Prevenção são realizados no intuito
de encontrar lesões suspeitas para o câncer possibilitando o diagnóstico nas suas fases iniciais, onde as
chances de cura são próximas a 95%. O Rastreamento
da Mama utiliza a Mamografia, que quando realizada
seguindo parâmetros de qualidade, permite diagnosticar até 90% dos tumores.
A ideia de se fazer exames apenas quando se sente
um nódulo na mama é totalmente errada. Todas as
mulheres entre 40 e 69 anos devem realizar a
Mamografia, sendo anual para as mulheres entre 40 a
49 anos e bienal para aquelas entre 50 a 69 anos.
Já a prevenção do câncer do colo do útero é realizada através do chamado “exame preventivo” ou teste de Papanicolaou que deve ser realizado por todas
as mulheres que já iniciaram atividade sexual, principalmente o grupo entre os 25 e 64 anos de idade. O

exame é extremamente simples e permite identificar
alterações nas células do colo uterino que podem
diagnosticar as chamadas lesões precursoras que se
tratadas acabam por evitar o surgimento do câncer
propriamente dito.
3 - Como funciona a parceria?
Na tentativa de atingir um maior número de mulheres na faixa etária, recorre-se, mais uma vez, á
essa grande parceira a ACIB, uma entidade “Amiga
da Prevenção”. Acredita-se que a possibilidade de
levar informação, através de sua rede de contatos,
como formadora de opinião dentro da comunidade
civil, seja um dos caminhos para a conscientização
da população.
Empresas com mais de 30 funcionários, poderão
solicitar palestras sobre Prevenção em Saúde e realização de cadastro de exames de mama e
Papanicolaou. Todas as mulheres, de 40 a 69 anos,
poderão realizar os exames de mamografia e as mulheres que já iniciaram a atividade sexual, principalmente entre 25-64 anos, deverão realizar o teste de
Papanicolaou. no Instituto de Prevenção do Câncer
AVON - IVETE SANGALO, de segunda à sextafeira, das 7:00 às 17:00 horas, gratuitamente. Para
aquelas, que trabalham no comércio ou indústria há a
possibilidade do horário noturno, todas as quartasfeiras, das 18:00 às 21:00 horas.
O agendamento poderá ser realizado através do
telefone 3321-6626. Os documentos necessários são:
RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Endereço.
Anapaula Hidemi Uema Watanabe, MD - (Médica Radiologista
da Mama - Programa de Rastreamento Mamográfico)

