Veja os Cursos e
Palestras para
este mês em Barretos

A irrigação na
agricultura responde
por cerca de 70% do
consumo P.3

Pesquisa Empresário
do Ano e Empresas
Destaque em
Preferência
Popularidade têm
início dia 1 de Abril

Em dez anos do Bolsa
Família, R$ 11,9
bilhões deixaram de
ser sacados P.3

Se você tem sugestões
sobre cardápios, shows,
homenagens. Ligue para
Acib 17-3321-3200.

P.3

Trenzinho Barretos
faz a alegria da
família P.5
A diferença
entre a vaidade
e ignorância P.6
Diversidade no setor
de Plásticos P.8

A Sercon Digital
oferece segurança
no armazenamento
de arquivos P.3

2014 um ano muito
especial
Nós da Acib e Sindicato do Comércio
Varejista, estaremos trabalhando,
orientando e realizando grandes
promoções em prol dos nossos
associados e consumidores em geral.
Com certeza, 2014 será um ano muito
especial, que está apenas começando.
Roberto Arutim
Presidente Acib P.2

ReCartuchos há 13 anos
prestando bons serviços
em Barretos P.2
Limpe Facíl oferece
diversidade e qualidade
em produtos de
limpeza P.5
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Editorial | Ponto de Vista

2014: um
ano muito
especial
Esse ano de 2014 promete ser um ano muito
especial. Até dezembro teremos uma série de
acontecimentos muito importantes, e como parte dessa
grande corrente que move o país, o comércio será um
dos setores que mais vão impulsionar a economia
brasileira.
Terminado o carnaval, os olhos do país se voltam
agora para a Copa do Mundo. Nos meses de junho e
julho, o mundo todo estará com a atenção voltada para
o Brasil, que vai receber turistas vindos de vários
países. E nesse contesto, o comércio será parte
principal para atender a demanda que com certeza terá
um grande crescimento, em todos os setores de
atividade.
Depois da Copa do Mundo, o Brasil estará
envolvido com as eleições, quando estaremos votando,
para escolher os deputados estadual e federal,
governador, senador e presidente da República.
Mas para nós barretenses, antes das eleições
teremos a nossa grandiosa Festa do Peão, que
promove um grande movimento no comércio,
impulsionando a economia local que reflete
diretamente no comércio, antes, durante e
principalmente depois da festa, quando o dinheiro que
a população ganha sendo investido em vários tipos de
bens, movimentando o comércio em todos os setores.
Terminadas as eleições, já estaremos entrando no
clima de Natal e se preparando para receber 2015.
Tudo isso, vai fazer de 2014 um ano muito especial
para o nosso setor comercial. É aconselhável analisar
muito bem o mercado, antes de definir os projetos que
serão desenvolvidos. Isso porque os dois principais
eventos nacionais, a Copa do Mundo e as eleições,
estarão intimamente ligados ao setor emocional da
população.
A vitória da Seleção Brasileira estará determinando
a situação econômica e política do País. A eleição terá
o mesmo peso, e o comércio vai sentir de imediato o
sucesso, ou o fracasso, desses dois eventos para o
País. Daí a necessidade do empresário planejar seus
investimentos, para não sofrer prejuízos.
Nossa torcida é para que a Seleção Brasileira seja
vitoriosa em todos os jogos e conquiste mais uma Copa.
Também esperamos que na política, Barretos possa
finalmente ter seus legítimos representantes nos
governos estadual e federal. E que o nosso comércio
feche com superávit todos os meses.
Nós da Acib e Sindicato do Comércio Varejista,
estaremos trabalhando, orientando e realizando
grandes promoções em prol dos nossos associados e
consumidores em geral.
Com certeza, 2014 será um ano muito especial, que
está apenas começando.

Barretos, março de 2014

Ponto de Vista

Vera Lúcia Padoan Giachetto
Proprietária da ReCartcuhos

Vera Lúcia Padoan Giachetto, natural de
Uchoâ-SP, veio para Barretos em 1982, estudou
e trabalhou na cidade, é mãe de 2 meninas, e é
proprietária da ReCartuchos Barretos.
A história da empresa começou em 1999,
naquela época, ela e seu marido, Adval Lucas
Giachetto (em memória), estavam em busca de
um emprego. Foi quando viram um anúncio no
Jornal Estadão, “Compramos seu cartucho
vazio”, foi daí que tiveram a ideia, se eles o
comprassem vazio, eles podiam recarregá-lo.
Eles ligaram no local, e compraram uma apostila
que ensinava como fazer o procedimento.
A partir daí, começaram a atender algumas
pessoas, porém fazendo tudo gratuito, pois as
pessoas tinham medo, por ser um serviço novo.
Aos poucos foram adquirindo prática, e
começaram contatos com fornecedores, e logo
colocaram um anúncio nos Classificados, onde
foram aparecendo novos clientes, porém o
negócio só melhorou, quando começou a chegar
concorrência na cidade, pois as pessoas
passaram a acreditar e confiar no serviço de
Recarregar Cartuchos.
Hoje a ReCartcuhos possui uma cartela de
clientes de Barretos e toda a Região, oferecendo
serviços como, venda de cartuchos originais,
compatíveis, recargas de cartuchos e manutenção de computadores e notebooks, e em breve
estará em novo endereço, em um prédio próprio.
Quando lhe pergunto como a empresária faz para se destacar neste mercado cada vez mais
competitivo, “Aprendi com meu marido, respeitar o cliente acima de tudo, acredito que desta
forma, sendo transparente em nossos serviços, conseguimos alcançar credibilidade”, conta
Vera.
Para a empresária, o comércio de Barretos, está cada dia melhor, “ Acredito que o Comércio
de Barretos melhorou muito, vejo que toda a Região buscam os produtos e serviços da cidade”,
acrescenta.
“Agradeço aos meus clientes amigos pela confiança, são 13 anos de bom atendimentos e
qualidade nos produtos dedicados à vocês”, finaliza.
ReCartuchos, fica na Avenida 23, entre 24x26 nº 998, telefone 3323-6483.
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Cursos e Palestras | Você Sabia

Palestras
Palestra: Sebrae Mais: Gestão da inovação – Inovar para competir
Data: 26/03
Horário: das 19h às 22h
Informações e inscrições: (17) 3323
2899/ 0800 570 0800
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP
| Rua 14, nº 735

Palestras
Palestra: I “Portas abertas” e II “Despertando o empresário”
Data: 27/03
Horário: das 19h às 23h
Informações e inscrições: (17) 3323
2899/ 0800 570 0800
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP
| Rua 14, nº 735

Palestras
Palestra: Como se tornar um
microempreendedor individual
Data: 25/03
Horário: das 15h às 17h
Informações e inscrições: (17) 3323
2899/ 0800 570 0800
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP
| Rua 14, nº 735

Palestras
Palestra: Aumente suas vendas
Data: 31/03
Horário: das 19h às 21h
Informações e inscrições: (17) 3323
2899/ 0800 570 0800
Local: ACIAV, localizado na Rua Espírito Santo, nº 159, Centro, Viradouro –SP

Cursos
Cursos: Agronegócio | Eventos
Tipo: Técnico
Informações e inscrições: (17)
3043.6987 - Inscrições em Maio para 2º
semestre
Local: Instituto Federal de SP | Campus
Barretos | Avenida C-1, 250 – Bairro Ide
Daher

Cursos
Cursos: Agropecuária | Alimentos |
Informática
Tipo: Técnico Integrado - Inscrições em
Outubro para 2015
Informações e inscrições: (17)
3043.6987
Local: Instituto Federal de SP | Campus
Barretos | Avenida C-1, 250 – Bairro Ide
Daher
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Você Sabia?

Que em todo mundo, a irrigação na agricultura responde por cerca
de 70% do consumo de água; 20% vão para a indústria; e os 10%
restantes destinam-se ao uso doméstico?
wwf.org.br
A Minerva Foods registrou faturamento recorde no quarto trimestre de 2013 de R$ 1,534 bilhão em receita bruta no período, valor
19,3% superior ao verificado em igual período de 2012. No ano, a
companhia teve um faturamento bruto de R$ 5,793 bilhões, resultado
superior em 24,4% ao verificado em 2012.
As exportações foram responsáveis por aproximadamente 70%
do faturamento total da Companhia, como resultado da crescente
demanda e menor oferta de carne no mercado internacional. No ano
passado, a Minerva se destacou como um dos maiores exportadores
odiarioonline
de carne in natura da América do Sul.
A Sercon Digital oferece segurança no armazenamento de arquivos
digitais e arquivos físicos de documentos.
Seus colaboradores têm por especialidade, trabalhos referentes
à organização, arquivo, armazenamento, digitalização e
gerenciamento de documentos, da área administrativa, contábil,
fiscal e de recursos humanos, que resultam em disponibilização –
dos documentos digitalizados – e proporcionam segurança total na
manutenção dos registros essenciais para tomada de decisões e
prestação de contas.
SERCON Digital | 3321.5980 | 3321.5981
De acordo com a última pesquisa da Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), o maior levantamento sobre empreendedorismo do
mundo, divulgada pelo Sebrae-SP, 52% dos novos empreendimentos são comandados por mulheres. No topo da lista estão as regiões
norte e sul com 57% cada, seguidas pela centro-oeste (56%) e sudeste (51%). As mulheres só não ultrapassam os homens na região
nordeste, onde o índice é de 49%.
O gerente regional do Sebrae Barretos, Rogério Volpini, afirma
que no município há 897 mulheres empreendedoras na modalidade
Microempreendedora Individual (MEI), o que representa 48%. Os
segmentos mais ocupados pelas empresárias são: comércio varejista,
cabeleireira, tratamento de beleza e bares/restaurantes. odiarioonline
O Bolsa Família que integra o Plano Brasil Sem Miséria, tem como
foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per
capita inferior a R$ 70 mensais e está baseado na garantia de renda,
mds.gov.br
inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos.
Em aproximadamente dez anos de duração do Bolsa Família, R$
11,9 bilhões deixaram de ser sacados pelas famílias favorecidas em
todo o país, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). O valor representa 9,5% do total
disponibilizado pelo governo federal no período – R$ 124,8 bilhões.
Os dados são de outubro de 2003, quando o programa foi lançado, até agosto do ano passado – data das informações mais recentes
do ministério.
G1
A campanha publicitária “Voo Contra o Câncer” propiciou que
Barretos fosse contemplada no Plano de Aviação Regional do Governo Federal. No dia 22 de março, o presidente da Passaredo Linhas Aéreas, comandante José Luiz Felício Filho, fez o primeiro voo
de uma companhia aérea comercial no aeroporto Chafei Amsei na
linha São Paulo a Barretos para assinar sua carta de intenção para
tornar a rota regular e entregá-la em mãos ao prefeito Guilherme
odiarioonline
Ávila.

Cursos
Cursos: Maquiador | Editor de Animação | Confeccionador de Bijuterias | Operador de Computador | Instalador e Reparador de Redes de Computadores | Auxiliar de Crédito e Cobrança | Programador
de Sistemas | Desenhista de Produtos Gráficos Web | Auxiliar Administrativo | Recepcionista | Auxiliar de Recursos Humanos | Recreador | Auxiliar de Cozinha |
Recreador | Doceira | Salgadeira | Auxiliar
de Escritório | Depilador | Cuidador de Idosos
Tipo: Capacitação
Informações e inscrições: (17)
3312.3050
Local: Senac | Barretos - Av. 21, nº 87 Centro

Cursos
Cursos: Informática | Administração |
Recursos Humanos | Secretariado | Nutrição | Farmácia | Podologia | Massoterapia
| Meio Ambiente | Segurança do Trabalho |
Estética | Efermagem
Tipo: Habilitação Técnica - Nível Médio
Informações e inscrições: (17)
3312.3050
Local: Senac | Barretos - Av. 21, nº 87 Centro

Cursos
Cursos: Segurança do Trabalho na Segurança | Enfermagem do Trabalho
Tipo: Especialização Técnica Nível
Médio
Informações e inscrições: (17)
3312.3050
Local: Senac | Barretos - Av. 21, nº 87 Centro

Cursos
Cursos: Serviços Jurídicos | Segurança
do Trabalho› Secretariado – EAD | Química Integrado ao Ensino Médio | Química | Nutrição e Dietética | Meio Ambiente
Int. ao Ensino Médio | Meio Ambiente |
Mecânica | Informática | Ensino Médio |
Enfermagem | Cozinha | Contabilidade | Alimentos | Administração | Administração –
EAD | Açúcar e Álcool
Tipo: Técnico
Informações e inscrições: (17) 3323
1099 | 3322 1419 | 3322 2341
Local: Centro Paula Souza - Barretos Avenida 37, nº 646

Cursos
Cursos: Gestão em Negócios
Tipo: Aprendizagem Comercial
Informações e inscrições: (17)
3312.3050
Local: Senac | Barretos - Av. 21, nº 87
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Indicadores Econômicos

Barretos, março de 2014

Indicador de registro de inadimplentes na região administrativa de São
José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Barretos caiu em torno de 5,0% em
janeiro de 2014, diz SCPC
Fonte: Indicadores Econômicos Boa Vista Serviços

Dados do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), administrado pela
Contra o mesmo mês do ano anterior, houve queda de 5,4%. Já na Região
Boa Vista Serviços, indicam que a quantidade de novos registros de inadimplentes administrativa de São José do Rio Preto caiu 6,0% em janeiro de 2014 quando
na região administrativa de Ribeirão Preto registrou queda de 5,3% em janeiro de comparado ao mês anterior. Contra o mesmo mês do ano anterior, houve queda
2014 quando comparado ao mês anterior.
de 1,1%.

Já o indicador de recuperação de crédito – obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes – subiu 2,0% em relação ao mês anterior, na
Região Administrativa de São José do Rio Preto. Em relação a janeiro de 2013

houve queda de 1,8%. E na Região de Ribeirão Preto aumentou 1,2% em relação
ao mês anterior, nos dados dessazonalizados. Em relação a janeiro de 2013 houve
queda de 8,8%.

Pagamento de dívidas cai 1,8% em janeiro, apura Boa Vista Serviços
Valor acumulado em 12 meses desacelerou de 3,4% em dezembro para 2,7% em janeiro
O indicador de recuperação de crédito – obtido a partir da quantidade de
exclusões dos registros de inadimplência
– recuou 1,8% no primeiro mês do ano
na comparação com dezembro de
2013, descontados os efeitos sazonais.
Desta forma, os valores acumulados em
12 meses (comparação entre fev/13 até
jan/14 e fev12 até jan/13)desaceleraram,
de 3,4%, registrados no final do ano
passado, para 2,7% em janeiro.
O menor crescimento da população
ocupada no mercado de trabalho e também dos rendimentos reais, assim como
menores impactos nos últimos meses das
condições de crédito na economia, entre outros fatores, continuam influenciando a redução do ritmo de crescimen-

to do indicador de Recuperação de
Crédito. Assim, a tendência é que esta
desaceleração se mantenha ao longo de
2014.
Regiões
Com exceção do indicador da região
Norte, que obteve leve alta de 0,5% na
comparação mensal na série com ajuste sazonal, todos os indicadores contraíram no período, destacando-se as
variações de Nordeste, Centro-Oeste
e Sul, com quedas de 4,3%, 3,5% e
2,6%, respectivamente – expurgados os
efeitos sazonais. No Sudeste, a queda
do indicador foi menor (0,8%), mantida
a base de comparação.
Quando confrontados os últimos
doze meses, destacam-se as regiões

indicador atingiu queda de 1,5%, após
ter registrado alta de 0,8% em dezembro de 2013, no mesmo tipo de análise.
Entre as regiões, destacaram-se as
variações da região Sul, Sudeste e NorVarejo
deste, que caíram 2,5%, 1,9% e 1,5%,
A recuperação de crédito no setor respectivamente. Já na região Norte e
varejista já apresenta valores negativos Centro-Oeste, a tendência, no mesmo
no primeiro mês do ano, evidenciando parâmetro de análise, ainda é de númea tendência de queda deste indicador ros positivos, apresentando altas de
para 2014. Na análise em 12 meses, o 1,4% e 0,9%.
Norte (7,2%), Nordeste (6,6%) e Centro-Oeste (6,5%). O Sudeste apresentou expansão de 0,4%, enquanto o Sul
avançou 3,7%.
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Trenzinho Barretos

Limpe Facíl

Marco Antonio Buainain
Fonseca e Ludmilla Martins
Fonseca são proprietários do
Trenzinho Barretos.
Ludmilla Martins Fonseca
é filha de José Gilberto
Martins e Aparecida Quedas
Martins, natural de
Catanduva-SP, mãe de Hugo e Sophia. Formada em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração, pós-graduada em Perito Examinador. Já trabalhou em
Barretos nas empresas Friboi, Minerva, HM Engenharia.
Marco Antônio Buainain Fonseca é filho de José Jairo Fonseca Filho e Maria
Aparecida Nahra Buinain, natural de São Paulo-SP. Formado em Direito pela
Fadisc, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. Já trabalhou na Usina
Mandu, e atualmente possui um Escritório de Advocacia.
Para os empresários, Barretos está no caminho certo, e ainda tem muito à
crescer, “Pensamos ser uma cidade de grandes oportunidades, uma vez que ainda não encontramos por aqui várias atrações, comércios, mão de obra especializada em vários aspectos, dentre outros que encontramos em grandes centros”.
Ludmilla e Marco resolveram trazer o Trenzinho para Barretos, para que pudessem oferecer uma nova opção para as crianças da cidade, “Conhecemos o
trenzinho da nossa infância, em minha cidade, Catanduva, ainda há um trenzinho
que faz estes passeios e nossos filhos gostam muito. Como em Barretos só havia
a carreta, que atende mais adolescentes com músicas da modinha, e esta disponível apenas durante a Festa do Peão, buscamos um formato mais infantil, com
músicas voltadas para crianças de 0 a 10 anos oferecendo um passeio em família”, conta Ludmilla.
“Neste momento fechamos uma parceria com North Shopping Barretos, e
estamos lá todas as sextas, sábados, domingos e feriados, das 18:00 as 22:00
horas. Fazemos fretamentos para festas de aniversários, eventos, passeios turísticos com hotéis e escolinhas infantis” explica Marco.
Para mais informações, entre em
contato com Marco (17) 98821
8340 ou Ludmilla (17) 98821
8339.
“Venha Passear com a gente pela
cidade de Barretos! Tenha um momento agradável e feliz em família”,
finaliza os empresários.

Ronan de Oliveira Toledo é
proprietário da empresa Limpe
Fácil, que surgiu visando
atender aos clientes com
excelência. Após uma análise
de mercado, o empresário
identificou uma carência em
Barretos na união qualidade x
atendimento no ramo. Com
isso foi criado nome LIMPE
FÁCIL, tornando-se objetivo
e de fácil entendimento na área
de atuação da empresa, inaugurada no dia 19 de novembro de 2012.
A empresa Limpe Fácil oferece para seus clientes uma linha completa e de alta
qualidade no segmento de higiene e limpeza: Detergentes, limpadores, odorizadores,
sabonetes, amaciantes, Mult Uso, Flotador, Pós obra, Geléia de Pinho, etc.
O grande diferencial de empresa é uma linha exclusiva de produtos em Barretos.
São produtos usados em grandes empresas no território nacional, além de um
atendimento personalizado e concluindo com rapidez na entrega.
Sobre suas perspectivas sobre a cidade e seu ramo de atuação, o empresário
comenta que: “A expectativa nossa é muita promissora, tendo em vista a forma
gerencial e inovadora de nossa empresa. Nós temos promoções semanais e
quinzenais com preços baixíssimos e também sorteio de brindes para nossos
parceiros, tais como: televisão, lavadora, fogão etc. O que é muito compensador
para nossos parceiros”, comenta.
“Aos amigos Barretenses e também de nossa região deixo um convite para vir
conhecer a Limpe Fácil e fazer parte de nossa história”, finaliza o empresário.
A Limpe Facíl fica na Avenida 31, nº 327 (Esq. Rua 10), atende pelo 33234600.

Contatos: 3322-0096 | 8123-2113 | ID 120*44196
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Crônicas
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A diferença entre vaidade
e ignorância
Definição: Desejo imoderado e infundado de merecer a admiração dos outros é a vaidade. Evidentemente, os costumes públicos são os da sociedade em que
vivemos. A preocupação de todo o maçom,
indubitavelmente, é o aperfeiçoamento de si mesmo para
que, participando da sociedade, esta possa, por sua vez,
aperfeiçoar-se.
O Homem traz consigo, como herança maldita, toda
negatividade que necessita reformular. Somente seguindo os conselhos de sua consciência é que o maçom
poderá evoluir: ser fiel e verdadeiro a abjurar a intolerância, a superstição e o fanatismo em religião e em
política, a purificar o lar doméstico, criando os bons
costumes, base da felicidade humana, a desprezar todos os títulos e distinções exteriores, como sinal infalível da vaidade e ignorante orgulho dos que ostentam,
para que se apoia na virtude e, sobretudo na modéstia,
a não reconhecer outras leis senão as da razão e procurar com esta maneira pela qual todos cumpram seus
deveres e ninguém se prive de seus direitos.
Segundo os princípios da doutrina de Confúcio (551479 a.C.). O homem natural é egoísta, vaidoso, soberbo e mau contra seu próximo. Portanto segundo
Confúcio o homem para ser perfeito deve ter humildade, magnanimidade, sinceridade, diligência a amabilidade. Somente assim ele poderá transformar a sociedade em um estado de paz.
Acima da capacidade intelectual e profissional, está
a capacidade de reconhecer que nenhuma verdade é
absoluta. Ter a humildade em admitir o próprio erro,
mesmo que isto represente situação adversa, é digno e
nos aproxima das outras pessoas. O segredo do sucesso começa por ser querido por todos. A chance de obter sucesso é inversamente proporcional ao número de
inimigos que você cria. Ter confiança em si próprio,
sim. Ser arrogante, JAMAIS. Não confunda arrogância com coragem, ousadia, liderança ou segurança.
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Os arrogantes colecionam fracassos, mas todos sempre são justificados e cada justificativa incabível, gera
segurança.
O arrogante e o vaidoso têm características facilmente notadas:
- Jamais se considera arrogante. Em sua opinião,
ele apenas defende suas posições e princípios.
- Quando fracassa, a culpa é dos outros ou a sorte
não o acompanhou.
- Cobiça o sucesso dos outros, mas é claro que não
assume isso, “afinal ele é a personificação do sucesso”.
- Quando reconhece um erro, o que é muito raro
justifica-o mentindo ou omitindo detalhes.
- Exige ser ouvido, mais não dá ouvido a ninguém.
- Quando solicita opinião, é apenas um meio de autoafirmação. Seu desejo é ser aprovado, caso contrário
desconsidera a opinião dada.
- Humilha e destrata quem o desagrada ou tem opinião diferente da sua.
- Acha que tem controle sobre tudo, inclusive sobre
as pessoas.
- Tem solução para os problemas alheios, mas jamais consegue realizar os seus.
- A sua palavra obrigatoriamente prevalece sobre
qualquer outra.
- Sempre enaltece suas supostas qualidades.
- No auge de sua falsa modéstia, diz que seu maior
“defeito” é ser perfeccionista.
- Critica a todos, porém desconhece o que seja
autocrítica.
- É egoísta, mas exige solidariedade das pessoas.
- É mentiroso e acredita na própria mentira.
- Não é respeitado, e sim temido.
- Dificilmente agradece por um favor recebido, pois jamais reconhece o que recebeu.
- Considera-se o melhor amigo, o melhor conselheiro, o melhor filho, o melhor pai, o melhor marido, o
melhor amante, o melhor profissional, o melhor sujeito
e por isso raramente muda de atitude.
- Passa a vida pensando que é querido por todos,
quando na verdade é odiado por muitos.
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- Tem uma vida infeliz ou medíocre, se achando a
pessoa mais feliz do mundo.
- O arrogante termina a vida se arrependendo tarde
demais por tudo o que causou aos outros e a si mesmo.
Às vezes, agindo com a arrogância, algumas pessoas conseguem o que querem em curto prazo, mas
em longo prazo perdem o que há de mais precioso na
vida: a amizade, o respeito, e o carinho das demais das
pessoas. O indivíduo “tem tudo na vida”, mas não se
sente feliz.
O arrogante e o vaidoso são cercados por uma nuvem negra de problemas que afeta todos aqueles que
por uma infelicidade, estão ao seu lado. Distancie-se
dele!
As pessoas de grande arrogância não possuem integridade, se privam da moral, vacilando e mudando
de opinião conforme a situação. Fazem guerra, matam, roubam, enganam e se justificam inventando um
motivo nobre. Agem com arrogância e tentam ensinar
aos outros, o que eles próprios desconhecem.
Os vaidosos e arrogantes são mesquinhos, ambiciosos, e só se aproximam de pessoas que lhes darão
proximidade ao poder, ou vantagens financeiras e materiais. A arrogância e a vaidade andam de mão juntas, e é parte dos grandes males da humanidade, pois
cegam o homem, o fazem se sentir parte do poder.
Ignoram os grandes problemas que afligem o ser humano com a fome, a ignorância, a miséria, a pobreza
espiritual. Facilita a opressão, a ganância, a obsessão,
porque abre as portas para os que usam o poder, para
acorrentar o povo na sua ignorância e falta de liberdade, tão característico dos regimes totalitários e tirânicos. Se você conhece alguma pessoa com estas características psicológicas e sociais, afasta-se e fuja dela,
não vale a pena gastar energia com pessoas assim. O
melhor meio de conviver com estas pessoas é isolando-as, para que a energia negativa de arrogância e da
vaidade não nos contamine.
Dr. Edu Celso Nogueira Branco
Médico - Pediatra | Guaíra-SP
Loja Maçônica Acácia Guairense 057
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A Acib - Associação Comercial e Industrial de Barretos é uma Instituição ativa e participativa, que vem inovando a cada dias os serviços prestados para Barretos no Setor Industrial e no Comércio em geral. As Promoções e eventos realizados, ajudam no fortalecimento do comércio local e
consegue atrair consumidores de toda a Região, contribuindo assim para
um comércio forte, que é o de Barretos. Como Diretor quero ajudar no
que for preciso, tanto a Instituição, quanto os associados.
Renato
ReisRoberto
- LIBERFÓS
Marcos
Ferro
Conselho
Consultivo
Diretor Departamento de Serviços

EMPRESAS QUE MAIS CONSULTARAM EM FEVEREIRO
LOJAS DE BARRETOS
UMA ÚNICA LOJA
1 - ARLETE MAGAZINE
2 - BROOKSTORE
3 - ARLETE BOUTIQUE
4 - CASA BARONI
5 - MP SPORT’S
6 - CISNE
7 - BIABELAMORE
8 - FACTORING E FOM.
9 - KORPO & KOR
10 - PNEU CENTER
11 - MP FASHION
12 - CAMA DE GATO
13 - 100% VÍDEO
14-NOMELINECIRANDINHA
15 - DURVAL MOTOS
16 - BOM PREÇO TÊXTIL
17 - DIST. SIMÕES
18 - A IMPERIAL
19 - JULINHA
20 - LF PNEUS

ACIB presta um relevante serviço à cidade de Barretos e assim impulsiona
o comércio através promoções e eventos. Por ser uma entidade muito atuante
e dinâmica, a Associação Comercial e Industrial de Barretos, tem um papel
fundamental no desenvolvimento da cidade, e luta para que cada vez mais, o
comércio da nossa cidade seja forte. Como associado, vejo que a Acib está
sempre preocupada em dar o suporte necessário para nós empresários, suas
promoções são criativas, com premiações que despertam a atenção do
consumidor e aumenta o fluxo de público e as vendas no comércio local., além
de cursos, palestras, e vários outros incentivos.
Acredito que com a Acib todos ganhamos: nossa cidade, os consumidores
e nós empresários e associados.
Valmir Sônia
Lucas Basso
Ribeiro Junior
PijamaDrogadada
e Cia
Cirúrgica

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM FEVEREIRO
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

MAIS DE UMA EMPRESA
1 - GRUPO JOIA
2 - LAVRADORES
3 - ÓTICAS SANTA LUCÍA
4 - DROGADADA

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

CASA DE CONSTRUÇÃO
1 - RIOMAR
2 - CONSTRURIBEIRO
3 - O LOJÃO
4 - A CONSTRUTORA
5 - CONSTRUAMERICA

1 - FURLAN AUTO PEÇAS
2 - ESTACIONAMENTO G MELLO
3 - CAJU LOCAÇÃO
4 - MADEIREIRA HORIZONTE
5 - RANCHOS LANCHES

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - CASA DE ERVAS PAI JOAQUIM
2 - ANA CLARA MODAS
3 - COLÉGIO PAULO FREIRE
4 - TRANSPORTADORA W.P

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

Fevereiro / 2014 ....... 891

Fevereiro / 2014 ....... 615

Adquira sua
“Honda”

Diversidade no Setor de Plásticos de Barretos
Produtos do setor de plástico de Barretos ganham o Mundo
Através do setor de Plásticos, Barretos alcança
destaque pela qualidade e diversidade de seus produtos.
A SR Embalagens atua na fabricação de embalagens plásticas flexíveis. Foi uma das primeiras indústrias de Barretos e atualmente caminha para ser
uma das maiores no segmento do país.
A empresa conta atualmente com três unidades,
a matriz em Barretos, a Barreflex voltada para o
processo de reciclagem e a nova unidade focada
em extrusão de filmes lisos no município de Três Rios/
RJ. Juntas totalizam uma área construída de
30.000m².
Em todas as unidades, a SR oferece estrutura para
o trabalho fabril com espaço especialmente projetado para a fabricação de embalagens plásticas, além
de robustas instalações hidráulicas, pneumáticas e
elétricas, destacando a autossuficiência no processo de geração de energia elétrica.
A SR Embalagens oferece uma diversificada gama
de produtos, todos com formulações desenvolvidas
com alta tecnologia, garantindo qualidade e satisfação aos clientes.
A JVbor e Itibam Borrachas uma empresa especializada no ramo de, comercialização de Coágu-

los e Geb-1, produto derivado da borracha natural, a
seringueira.
A Polipásticos atua no setor de reciclagem de plásticos, especializada na industrialização de tubos de
polietileno.
A Wim Indústria e Comércio atua no ramo de
artefatos de borracha e plástico, por meio da compressão, transferência e injeção, no desenvolvimento
e fabricação de componentes especiais
para automóveis e motocicletas, desenvolvimento de
peças em Metal Borracha. Além do projeto, desenvolvimento e fabricação de ferramental, com ferramenta própria.
A Mariol atua em uma área de 44 mil m², e está
dividida em duas unidades, uma destinada à produção de embalagens plásticas em PEAD, PEBD, PP e
PET e outra destinada à produção de medicamentos
em suas formas líquidas e sólidas.
A empresa entrega os frascos prontos para o
envase, inclusive com identificação serigráfica.
A produção da Mariol nesta unidade atende às
rigorosas exigências do mercado e contando com
um Controle em Processo que analisa e assegura a
qualidade de cada unidade de embalagem produzida dentro de seu parque fabril.

