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Ponto de Vista
Os desafios
para o
desenvolvimento
sustentável

O desenvolvimento de um município está intimamente ligado à união dos investimentos tanto do poder público como
da iniciativa privada. Barretos, ao ultrapassar a barreira dos
100 mil habitantes, ganhou um novo status e paulatinamente
vem assistindo a elevação do seu patamar de crescimento.
Entretanto, esse desenvolvimento vem apresentando novos desafios que necessitam de investimentos tanto da classe empresarial como do poder público.
Do lado do poder público, cabe a necessidade da garantia dos investimentos na área da infra-estrutura. Ao poder
público fica a responsabilidade de identificar as necessidades do município e promover investimentos nestes setores.
Cita-se, como exemplos, investimentos nos setores de transporte, educação, habitação, saúde, telefonia, incentivos para
a geração de empregos e, atualmente, o acesso à internet.
São itens mínimos que são avaliados por qualquer investidor privado. Uma cidade deficitária em qualquer um desses
setores com certeza é relegada a um segundo plano de investimentos por qualquer empresa.
Com a ação do poder público, soma-se a esse trabalho,
a participação das entidades de classes, que também são
fundamentais para a expansão de uma comunidade. Com
cada setor buscando melhorias para sua área, as demais
áreas também são beneficiadas, pois em algum ponto todas
acabam se cruzando e servindo de base para que as demais
também tenham maior representatividade. Falamos de médicos, engenheiros, dentistas, advogados, pedreiros, ajudantes, etc, onde num universo, todos necessitam dos trabalhos
de um e de outro e todos contribuem para o crescimento de
um município.
Entretanto, o desenvolvimento de maior impacto, tanto
visual como financeiro, é o da iniciativa privada. Ao promover investimentos, o empresário está garantindo, de imediato, mais empregos e mais renda para o município. Os benefícios dos investimentos privados refletem imediatamente no
desenvolvimento do município. E tais investimentos, acontecem cada vez mais quando o empresário sente em suas
ações o apoio e o trabalho paralelo do poder público. Com
esse apoio, o empresário sabe que está correndo um risco
bem menor em seus investimentos.
O desenvolvimento de um município depende das ações
do poder público, mas depende, ainda mais, da classe empresarial, que promove investimentos em praticamente todos os setores industriais, gerando rendas tanto para os trabalhadores como para o município.
E nesse sentido, a ACIB, através de sua diretoria, sente
que Barretos caminha a passos largos, dada a perfeita
integração que existe tanto por parte do poder público como
da iniciativa privada. É Barretos vencendo os novos desafios para o desenvolvimento sustentável.

Daniela Lourdes da Silva
S.O.S Gás e Água

Daniela Lourdes da Silva é sócia-proprietária da
empresa S.O.S Gás e Água, juntamente com
Robinson Flores dos Santos.
A ideia da abertura da empresa surgiu da vontade
em terem algo próprio, para que pudessem se tornar
seus próprios patrões.
“Após muitos anos trabalhando no comércio de
Barretos, e depois de algumas pesquisas, de mercado,
de ramo e clientes, resolvemos então, por abrir um
depósito de Gás e Água, e assim, procuramos um
lugar onde não houvesse uma empresa do ramo. Decidimos por gás e água, pelo fato de ter um
giro grande de mercadoria, e o produto água seria uma espécie de casadinha, pois quem tem
gás automaticamente trabalha com água, acredito que são produtos de consumo indispensáveis
e necessários”, conta a empresária.
“Mesmo sabendo da concorrência, de grandes empresários do ramo do comércio de gás
em Barretos, entramos com a cara e coragem, e acredito que o local onde estamos localizados,
nos privilegiou muito o Bairro Nova Barretos é um excelente lugar, com grande possibilidade de
expansão, pois em breve será lançado um novo Bairro próximo à ele”, conta Daniela.
A empresa inaugurada recentemente já conquista uma grande cartela de clientes, desde o
Bairro onde estão localizados à adjascências.
A S.O.S Gás e Água, oferece Gás (nacional gás) e Água (galão de 20L – H2Otima), e em
um futuro próximo, pretendem diversificar o comércio com carvão, gelo e bebidas. “Entramos
no mercado, com muita vontade de vencer e oferecer o melhor ao barretense, fomos adquirindo
conhecimento através de cursos oferecidos pelo Sebrae, além de muitas ideias em conversa
com fornecedores, aos poucos pretendemos oferecer mais diversidade aos nossos clientes”,
explica a empresária.
Além do bom atendimento, a S.O.S Gás e Água oferece como diferencial aos seus clientes,
a facilidade de pagar suas compras com cartão de débito/crédito, além de levarem a maquineta
até a residência dos mesmo, e ainda a cada compra de gás os clientes são presenteados com
um brinde.
“Acredito que Barretos está em pleno crescimento, e sendo novos no mercado, pretendemos
acompanhar este crescimento, nossa empresa foi muito
bem recebida pela população, o que nos dá confiança
para continuarmos investindo em nosso empreendimento”,
finaliza Daniela.
A S.O.S Gás e Água fica na Alameda Waldomiro
Bretanha, nº 161, Bairro Nova Barretos, aceita cartões
de débito/crédito e dinheiro. Funciona de segunda à sextafeira das 7h30 às 20h00 e aos domingos e feriados das
7h30 às 14h00. Telefone: 17.3323.2757.
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Cursos
Informações e inscrições: (17) 33213200. Inscrições na ACIB
Inscrições: à partir de 02 de maio até
20 maio
Curso: Copeiro
Idade: à partir de 18 anos, sem limite
de idade
Duração: 90 dias
Dias: segundas, quartas e sextas-feiras
Valor: GRATUITO - 30 vagas
Curso: Recepcionista
Idade: à partir de 16 anos, sem limite
de idade
Duração: 90 dias
Dias: segundas, quartas e sextas-feiras
Valor: GRATUITO - 30 vagas
Curso: Auxiliar de Escritório
Idade: de 14 a 21 anos
Duração: 90 dias
Dias: terças e quintas-feiras
Valor: GRATUITO - 30 vagas
Curso: Promotor de Vendas
Idade: à partir de 16 anos, sem limite
de idade
Duração: 90 dias
Dias: terças e quintas-feiras
Valor: GRATUITO - 30 vagas

Programas
Programa: PRÓPRIO – Programa de
Orientação ao Candidato a Empresário
Data: 14/05
Horário: das 18h00 às 22h00
Informações e inscrições: (17) 3323
2899 / 0800 570 0800
Local: SEBRAE – SP Barretos

Oficinas
Oficina: SEI Empreender
Data: 20/05
Horário: das 18h30 às 21h30
Informações e inscrições: (17) 3323
2899 / 0800 570 0800
Local: SEBRAE – SP Barretos

Cursos
Palestra: Por Dentro de Custos,
Despesas e Preço de Venda
Data: 21/05
Horário: das 19h00 às 21h00
Informações e inscrições: (17)33213200 / (17) 3323 2899 / 0800 570 0800
Local: Acib – Associação Comercial e
Industrial de Barretos – Rua 20, 725 –
Calçadão
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Você Sabia?

Palestras

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão encaminhou
ao Congresso Nacional, no último dia 15, o Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2015 (PLDO-2015). De acordo com
o texto, o salário mínimo deve ser reajustado em 7,71% e atingir R$
779,79 a partir de janeiro de 2015. Atualmente o valor do mínimo é
de R$ 724, 00.
Entre as prioridades do PLDO 2015 foram listados o Plano Brasil
Sem Miséria (PBSM), o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) e o Minha Casa, Minha Vida. O documento, elaborado pelo
Planejamento, estabelece metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
do ano seguinte.
Desta forma, para 2015, o governo estima um crescimento 3%
para a economia e uma taxa de inflação oficial, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), de 5% ao
ano. A projeção para o superávit primário do setor público consolidado
será de R$ 143,3 bilhões, ou 2,50% do Produto Interno Bruto (PIB),
que representa o total de bens e serviços produzidos no País.
brasil.gov.br

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP)
lançou seu terceiro aplicativo para tablets e smartphones: consulta de
débitos e restrições de veículo. Indicado para quem pretende comprar
um veículo usado, o aplicativo é gratuito e está disponível para usuários
das plataformas Android e iOS.
A consulta a essas informações foi o serviço eletrônico mais
acessado no portal do Detran.SP no ano passado, com mais de 17,5
milhões de acessos. Mesmo com o novo aplicativo, a consulta continua
disponível no endereçowww.detran.sp.gov.br (em “Serviços
Eletrônicos”).
Lançados no segundo semestre de 2013, os outros dois aplicativos
do Detran.SP já tiveram, juntos, mais de 142 mil downloads (78,7 mil
para o simulado de prova teórica e 63,4 mil para a consulta de multas
e pontos na carteira de habilitação).
planejamento.sp.gov.br

O valor pago pelos brasileiros em impostos federais, estaduais e
municipais no ano soma R$ 500 bilhões.
No ano passado, o mesmo valor foi registrado um dia depois, no
dia 16 de abril, o que aponta para uma estabilidade na arrecadação
em 2014.
G1
A cidade de São Paulo ultrapassou o Rio de Janeiro e foi eleita o
melhor destino turístico do Brasil em 2014 pelos usuários do site de
viagens TripAdvisor.
O site divulgou o resultado do prêmio “Travelers’ Choice Destinos”,
que está na sexta edição. É o segundo ano em que foi feita uma lista
dos destinos brasileiros. No ano passado, o primeiro lugar ficou com
o Rio de Janeiro.
Além das escolhas por país, há um ranking por região e a lista
mundial. Istambul, Roma, Londres, Pequim e Praga foram os cinco
primeiros lugares gerais. O Brasil não teve nenhum representante na
lista global, mas teve 12 cidades entre as 25 melhores da América do
Sul — São Paulo ficou em terceiro lugar e o Rio, em quarto.
Os rankings se baseiam em milhões de comentários e opiniões dos
usuários do site.
As cidades vencedoras são determinadas por meio de um algoritmo
que leva em consideração a quantidade e a qualidade de opiniões e
avaliações de hotéis, atrações e restaurantes de um destino, reunidas
G1
ao longo de um período de 12 meses.

Palestra: Como se Tornar
MicroEmpreendedor Individual
Data: 21/05
Horário: das 15h00 às 17h00
Informações e inscrições: (17) 3323
2899 / 0800 570 0800
Local: SEBRAE – SP Barretos

Programas
Programa: PRÓPRIO – Programa de
Orientação ao Candidato a Empresário
Data: 21/05
Horário: das 18h00 às 22h00
Informações e inscrições: (17) 3323
2899 / 0800 570 0800
Local: SEBRAE – SP Barretos

Palestras
Palestra: Planejamento: O Primeiro
Passo para Começar seu Negócio
Data: 28/05
Horário: das 19h00 às 21h00
Informações e inscrições: (17) 3323
2899 / 0800 570 0800
Local: SEBRAE – SP Barretos

Cursos
Cursos:
. Administração de Conflitos
. Editor de Projeto Visual Gráfico (novo)
. Técnico em Segurança do Trabalho
(bolsas de estudos)
. Confeccionador de Bijuterias (bolsas
de estudos)
. Manicure e Pedicure (bolsas de estudos)
. Operador de Computador (bolsas de
estudos)
. Recreador (bolsas de estudos)
. Aprendizagem Profissional Comercial
em Serviços de Supermercados
. Aprendizagem Profissional Comercial
em Serviços Administrativos
. Aprendizagem Profissional Comercial
em Serviços de Vendas
. Maquiador
. Recepcionista (novo)
. Auxiliar de Recursos Humanos (novo)
. Salgadeiro
. Contabilidade Geral
. Técnicas de Liderança
. Como Falar em Público
Informações e inscrições: (17)
3312.3050
Local: Senac | Barretos - Av. 21, nº 87
Funcioamento: De segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas, e aos sábados, das
8 às 15 horas.
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Pagamento de dívidas dos consumidores
cai 4,8% em março, diz Boa Vista SCPC

Boa Vista SCPC: inadimplência recua
0,6% em março

Contudo, houve elevação de 1,8% no primeiro trimestre de
2014 em relação ao mesmo período de 2013

No primeiro trimestre de 2014 o indicador aponta elevação de 2,4%,
após apresentar tendência de queda durante todo o ano de 2013

O indicador de recuperação de crédito – obtido a partir da quantidade de exclusões
dos registros de inadimplentes – recuou 4,8% na comparação entre março e fevereiro,
descontados os efeitos sazonais, de acordo com dados nacionais da Boa Vista SCPC
(Serviço Central de Proteção ao Crédito). O menor crescimento da população
ocupada no mercado de trabalho, a desaceleração dos rendimentos reais, a queda
recente da inadimplência, entre outros fatores, continuam influenciando na redução do
ritmo de crescimento do indicador de recuperação de crédito. A tendência é que esta
desaceleração se mantenha ao longo de 2014.
Regiões
Na comparação mensal dos dados dessazonalizados, houve queda em todos os
indicadores regionais no período, destacando-se a queda de 5,9% nas regiões Sudeste
e Centro-Oeste. Nas regiões Nordeste e Norte as quedas foram um pouco mais
moderadas, 4,2% e 3,4%, respectivamente. Já na região Sul, a recuperação caiu
somente 0,2%.
Quando confrontados os últimos doze meses contra os doze meses anteriores, o
Sudeste, região onde a recuperação de crédito cresceu apenas 0,3%, puxou para
baixo o resultado do indicador geral, tendo em vista que nas demais regiões o
crescimento maior. Na região Centro-Oeste, o indicador cresceu 7,2%, no Norte
6,5%, no Nordeste 5,7% e no Sul 4,8%.
Varejo
A recuperação de crédito no setor varejista permaneceu negativa em março,
evidenciando a tendência de queda do indicador para 2014. Na variação acumulada
em 12 meses, o indicador permaneceu numa trajetória de queda, passando de -2,5%
em fevereiro para -4,6% em março.
Mantida a base de comparação anterior, foi observada queda em todas as regiões.
O Nordeste e o Sul registraram as variações mais intensas, de 6,9% e 5,5%,
respectivamente. No Sudeste a queda foi de 4,0%, no Norte de 2,5% e no CentroOeste de 1,9%.

Os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito),
com abrangência Nacional, indicam que a inadimplência caiu 0,6% em março de
2014 na comparação com fevereiro, descontados os efeitos sazonais. Na
comparação interanual (março/2014 contra março/2013), o indicador registrou
alta de 6,6%, enquanto no primeiro trimestre de 2014, o número de registros de
dívidas vencidas e não pagas foi 2,4% maior quando comparado ao mesmo
período de 2013. O valor médio real das dívidas incluídas em março de 2014 foi
de R$1.313, após ajustes estatísticos.

Após apresentar tendência de queda durante todo o ano de 2013, os primeiros
resultados do ano apontam crescimento no número de novos registros de inadimplência.
O cenário em 2014 é menos favorável, com maior acomodação no mercado de
trabalho e aumento nas taxas juros, dificultando a repetição dos bons resultados de
2013.
Regiões
Retirados os efeitos sazonais, o indicador caiu 6,3% na região Norte, 1,8% no
Centro-Oeste e 0,8% no Sudeste. Nas regiões Nordeste e Sul foram registrados
aumentos de 1,2% e 1,5%, respectivamente.
Ao confrontar o resultado acumulado nos últimos 12 meses ao período
correspondente do ano anterior, a queda na região Sudeste passou de -2,4% para 0,9%. Nas demais regiões a tendência foi a mesma, no entanto, estas já acumulam
alta no número de registros. As elevações mais relevantes ocorreram novamente no
Nordeste (+7,9%) e no Norte (+6,7%).
Varejo
Quando considerado apenas o setor de varejo, o indicador de abrangência nacional
registrou queda de 1,2% entre março e fevereiro, descontados os efeitos sazonais.
Dentre as regiões, mantida a base de comparação, o cenário de queda observado no
mês de fevereiro se repetiu em março. Destacam-se as regiões Centro-Oeste e
Nordeste com quedas de 3,3% e 2,5%, respectivamente. No Norte a queda foi de
2,2%, enquanto no Sul e Sudeste, elas foram mais suaves: 0,7% e 0,5%.
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Pesquisa Empresário do Ano 2014
já esta nas Ruas
Engenheiro Civil
É o ramo da engenharia que projeta, gerencia e executa obras como casas,
edifícios, pontes, viadutos, estradas, barragens, canais e portos.
ATUAÇÃO
· Definir esquemas de construção da estrutura, estabelecer o material a ser
utilizado, calcular dimensões de peças e supervisionar as instalações;
· Proteger, construir e reformar edifícios;
· Captar e instalar rede de distribuição de água;
· Construir usinas hidrelétricas para produção de energia;
· Proteger e construir obras de porte elevado, como rodovias, ferrovias,
aeroportos, viadutos, pontes, hidrovias, barragens etc.;
· Analisar a resistência e permeabilidade do solo e do subsolo, definindo
métodos, técnicas e materiais que devem ser utilizados na construção dos
alicerces de edificações, dentre outros.

A Edição 2014 da pesquisa Empresário do Ano, e Destaques em Preferência
e Populariedade, já esta em andamento, este ano a pesquisa traz 200
seguimentos, e o resultado da pesquisa será divulgado no dia 20 de junho as
10h00 na Acib. Aquele que não recebeu a Pesquisa e tem interesse em respondelá, pode procurar a Acib, e assim solicitar um entrevistador ou até mesmo
responder pelo site www.acibarretos.com.br. A homenagem e o jantar do
Empresário do Ano 2014 será no dia 26 de julho.
Mais informações pelo telefone: 3321-3200

ACIB entregou prêmios da Promoção
de Páscoa 2014
A Acib realizou o sorteio da
Promoção de
Páscoa do Comércio
de
Barretos no último dia 16. Foram entregues 50
ovos de páscoa
de 750g.

Técnico Segurança do Trabalho
· Criar um mapa de risco estilo levantamento;
· Informar a empresa sobre os acontecimentos que podem ser corrigidos para
que não seja gerado problemas futuros;
· Fazer a supervisão e inspeção de equipamentos e da forma que a empresa
está trabalhando para que não tenha problemas com acidentes;
· Por ser uma profissão muito importante no meio de trabalho, principalmente
de grandes empresas, o técnico de segurança do trabalho vem sendo muito
requisitado e valorizado dentro do mercado de trabalho nacional;
· Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas,
tomando todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos,
bem como treinar e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança
no trabalho;
· Colaborar nos projetos de modificações prediais ou novas instalações da
empresa, visando a criação de condições mais seguras no trabalho;
· Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e as condições
ambientais em que ocorreram, tomando as providências exigidas em lei, visando
evitar sua reincidência, bem como corrigir as condições insalubres causadoras
dessas doenças.

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

Serviço: Engenheiro Civil
Carlos Nunes
Contato: 17.3322.9023
Serviço: Calhas, Esgotos e Coifas
Danilo
Contato: 17.9924.2511 | 98102.5904 |
99105.8804
Serviço: Eletricista
Chiquinho Eletricista
Contato: 17.3322.5462 | 98148.5662 |
98805.5471
Serviço: Móveis de Marcenaria em geral |
Restauração de Móveis | Portas e Batentes
Ronaldo e Eberton
Contato: 17.98807.8788 | 99232.2427
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Diferença entre os termos árabes, muçulmanos, islamismo, xiitas, sunitas
Caso estivermos a entender dos assuntos ligados aos conflitos Árabe-Israelenses ou à Guerra do
Iraque, Afeganistão, entre muitos outros, com certeza nos deparamos com termos como árabe, muçulmano, islâmico, xiitas, sunitas. No entanto, o que
esses termos significam? Existem diferenças entre
ele? São justamente essas questões que vamos tentar esclarecer.
Vamos começar pelo termo islâmico. Esse termo se refere aos seguidores do Islamismo, que foi
uma religião criada no século VII d.C. por Maomé
e que hoje conta com seguidores no mundo todo.
Portanto, islâmico é todo seguidor da religião
Islâmica, assim como os seguidores do Cristianismo são chamados de Cristãos, os adeptos do Judaísmo de Judeus, os de Buda de Budistas e assim
por diante.
Muçulmano é apenas um sinônimo de islâmico,
não havendo nenhuma diferença entre os termos.
Portanto, se você ouvir alguém dizer que é muçulmano, isso significa que essa pessoa é islâmica, ou
seja, seguidora do Islamismo.
O termo árabe, no entanto, se refere a uma etnia,
ou seja, a etnia árabe, que é caracterizada língua
árabe. Assim, todos os povos que têm língua árabe
como oficial podem ser chamados de árabes. Como
exemplo, podemos citar os iraquianos, os egípcios,
os marroquinos, os palestinos, os saudistas, entre
muitos outros.
Nós devemos, portanto, ter em mente que
islâmico e muçulmano são termos referentes a uma
religião, enquanto árabe é referente a uma etnia. Essa
confusão se dá porque a religião islâmica foi criada
pelo povo árabe, e entre esse povo o islamismo
como religião ganhou muitos adeptos.
No entanto, devemos lembrar que nem todo muçulmano (ou islâmico) é árabe. Os turcos, os irani-

Gráfica União
52 ANOS DE BONS SERVIÇOS

anos, os afegãos são povos muçulmanos, mas não
árabes. Isso porque não falam a língua árabe.
O País que possui a maior população muçulmana
do Mundo é a Indonésia, também não é árabe. Na
Europa, há diversos povos muçulmanos, como é o
caso dos Albaneses, dos Bósnios, dos Chechenos e
milhares de imigrantes muçulmanos em Países como
a França, Alemanha, e Inglaterra. Na Malásia temos
os malaios que são muçulmanos.
Como afirmamos nem todos muçulmano é árabe.
No entanto, cabe a pergunta todo árabe é muçulmano? A resposta para esta pergunta é não. Apesar de
a maioria dos povos árabes professarem o islamismo,
há o caso do Líbano e da Síria, que apesar de serem
Países árabes – já que têm o árabe como língua oficial – e terem a maior parte de suas populações seguidoras do Islamismo, os dois Países possuem uma
expressiva parcela de sua população que é adepta
do Cristianismo. Nesses Países existem muitos árabes que não são muçulmanos. Já que não seguem o
Islamismo.
É importante esclarecer que islâmico e muçulmano são palavras sinônimas, mas que, apesar de estarem associadas ao termo árabe, não têm o mesmo
significado. Caso você tenha alguma dúvida se determinado povo é ou não árabe, confira em um Atlas
Geográfico a língua que eles falam e você terá a resposta.
Dentro da religião muçulmana, ainda há termos
como xiitas e sunitas. Estes são os dois principais
grupos do Islamismo, criados após a morte do profeta Maomé, no ano 632 do calendário gregoriano,
por conta de uma questão sucessória.
Para os xiitas, a liderança do Islã deveria ficar
com Ali, genro e primo de Maomé, mas para sunitas
o sucessor do profeta deveria ser Abu Bakr, único
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que o acompanhou na Hégira (fuga para Medina),
mas que não tinha parentesco com Maomé. A partir
dessa questão sucessória, eclodiu uma guerra civil
no Islã, que teme feitos sentidos até hoje.
Atualmente, os sunitas representam cerca de 85%
do mundo muçulmano, enquanto os xiitas, tidos como
radicais são 15%. Os integrantes dos dois grupos
acreditam que Maomé foi o último profeta, que Alá
é o único, e tem práticas semelhantes quanto as orações, ao jejum e à peregrinação para Meca, a cidade mais sagrada do Islã.
As diferenças entre sunitas e xiitas, porém, são
muitas, em assuntos como doutrina, os rituais, a lei
islâmica e a organização religiosa. A maior parte dos
xiitas ou islâmicos radicais está no Irã, no Iraque, no
Barein e no Iêmen, Países que tem nos xiitas 90%
de sua população.
Vale lembrar ainda que no Brasil, há o costume
de referir-se aos imigrantes árabes em geral como
turcos. No entanto, isso é um equívoco grave, uma
vez que, como já dissemos, os turcos são muçulmanos, mas não árabes e falam turco. Esse equívoco se
deu quando os primeiros imigrantes vindos da Síria
e do Líbano, que são Países árabes, chegaram ao
Brasil.
Esses Países estavam na época sob domínio do
Império Turco-Otomano, e, portanto, esses imigrantes ao entrarem no Brasil eram registrados como turcos, por isso, se criou o costume de referirem-se a
todos esses imigrantes como turcos. No entanto, hoje
esses países, a Síria e o Líbano, são independentes,
e devemos desfazer esse equívoco, lembrando que
um libanês ou um sírio, não deve ser chamado de
turco, por tratar-se de povos distintos.
Dr. Edu Celso Nogueira Branco
Médico - Pediatra | Guaíra-SP
ARLS Acácia Guairense
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O comércio de Barretos tem evoluído a cada dia em todos os sentidos, se
firmando como um Polo Comercial de Compras, e a Acib tem uma participação
especial neste processo de evolução. Atualmente ela é um elo entre as empresas
de Barretos, podemos considerá-la como a voz do empresário barretense. Nos
últimos anos a Associação vem inovando seus serviços e produtos, para que
possa oferecer o melhor ao empresariado barretense. Além de suas já conhecidas
promoções, a Acib investe na prestação de cursos e palestras, capacitando e
treinando os funcionários do comércio, e ainda possui uma diversidade de serviços
para todos os associados, desde pequenas e micro empresas até as indústrias de
grande porte. Como parte da diretoria, pretendemos fortalecer cada vez mais a
classe empresarial da cidade, além de continuar contribuindo para o crescimento
Renato
Reis
- LIBERFÓS
do nosso comércio.
José
Muzetti
Junior

A ACIB é o braço direito do empresário, luta para que cada vez mais, o comércio
da nossa cidade seja forte, defendendo assim, os interesses de seus associados e
das classes que representa. Seus produtos e serviços são voltados aos empresários,
como a realização de palestras e cursos durante todo ano, além de suas promoções,
com premiação que despertam o interesse do consumidor, aumentando assim o
fluxo de público nas lojas, e as vendas no comércio local.
Sempre ativa, a ACIB se envolve em todas as áreas de nossa cidade, mantendo
contato e realizando parcerias com todos os órgãos de Barretos como: Prefeitura,
Escolas, Hospitais, Indústrias entre outros, prospectando sempre o melhor para
nossa cidade e comércio. A ACIB contribui com o desenvolvimento do comércio
regional e de nossa cidade.

Sônia
BassoSilva
Thiago
Marreta
GLPijama
Telecome Cia
- VIVO

Conselho
ConsultivoIndústria
Diretoria
Departamento

EMPRESAS QUE MAIS CONSULTARAM EM MARÇO
LOJAS DE BARRETOS
UMA ÚNICA LOJA
1 - ARLETE MAGAZINE
2 - BROOKSTORE
3 - ARLETE BOUTIQUE
4 - CASA BARONI
5 - MP SPORT’S
6 - A IMPERIAL
7 - KORPO & KOR
8 - MP FASHION
9 - BIABELAMORE
10 - CISNE
11 -100% VÍDEO
12 - DURVAL MOTOS
13 - BAZAR JULINHA
14-LÍDER COMERCIAL
15 - PNEU CENTER
16 - FACTORING E FOM.
17 - DIST. SIMÕES
18 - ÓTICAS SERCLA
19 - BARREPEL
20 - BBM

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

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

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

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM MARÇO
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - MUNDÃO DE KOISAS
2 - FRANCO VILELAADVOCACIA
3 - ZÉ COLMEIA SALGADOS
4 - PRIMA CLEAN
5 - SARITA SEMI JÓIAS
6 - CAPIM LIMÃO RESTAURANTE
7 - 4 ESTAÇÕES ROUPAS E ACESSÓRIOS

1 - MÓVEIS CARAJÁS
2 - COSTA E FERRARI PRODUTOS
TERAPÊUTICOS
3-PARRUCHIERIBELEZA&ESTÉTICA
4 - FITTA CÂMBIO

IMOBILIÁRIAS
1 - RENATO PEGHIM
2 - ROCA
3 - FIGUEIRA IMÓVEIS
4 - FLAGUI
5 - CASAREDO

Março / 2014 ....... 996

Março / 2014 ....... 567

Adquira sua
“Honda”

Barretos oferece mais de 50 Faculdades
A cidade já é considerada um Polo Educacional

O Ensino Superior é composto por 5 Instituições,
Centro Universitário da Fundação Educacional de
Barretos- UNIFEB, Faculdade Barretos, FISO –
Faculdades Integradas Soares de Oliveira, ISEB –
Instituto Superior de Educação de Barretos e
LiceuTec, juntas oferecem mais de 50 cursos superiores.
Sendo eles:
- Administração;
- Agronomia;
- Ciências Contábeis;
- Direito;
- Educação Física;
- Engenharia de Alimentos;

- Engenharia Ambiental;
- Engenharia Civil;
- Engenharia de Produção;
- Engenharia Elétrica Computação e Automação;
- Engenharia Elétrica Energia e Automação;
- Engenharia Mecânica;
- Engenharia Química;
- Enfermagem;
- Farmácia;
- Física-Médica;
- Letras;
- Gastronomia;
- Química Tecnológica;
- Odontologia;
- Serviço Social;
- Sistemas de Informação;
- Nutrição;
- Zootecnia;
- Licenciatura em Biologia;
- Licenciatura Física;
- Licenciatura Matemática;
- Licenciatura Pedagogia;
- Licenciatura História;
- Licenciatura Química, dentre outros.
Barretos possui ainda o Instituto Federal, que oferece:
- Licenciatura em Ciências Biológicas;

- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas;
- Tecnologia em Gestão de Turismo.
E o Ensino Técnico são oferecidos através do
Cetec, LiceuTec, Fateb, Senac, Centro Paula Souza e ainda o Instituto Federal, dentre outras Instituições dentre eles:
- Agronegócio, Açúcar e Alcool;
- Cozinha, Jurídico;
- Mecânica, Alimentos;
- Eventos, Manutenção e Suporte em Informática;
- Agropecuária, Informática;
- Alimentos, Enfermagem;
- Farmácia, Prótese Dentária;
- Química, Radiologia, Automação Industrial;
- Eletrotécnica, Eletrônica;
- Eletrônica - Ênfase em Manutenção Hospitalar;
- Eletrotécnica Industrial;
- Aperfeiçoamento em Tomografia, Aperfeiçoamento em Radioterapia;
- Administração, Secretariado, Meio Ambiente;
- Estética, Enfermagem do Trabalho, Segurança
do Trabalho;
- Segurança do Trabalho na Construção, além dos
Cursos Gratuitos do Pronatec, como Nutrição e
Dietética, Informática para Internet, dentre outros.

