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Voto Nosso
Voto Certo:
DEU CERTO

A ACIB lançou neste ano de 2013 a campanha “Voto Nosso-Voto Certo”, uma Campanha que deu
certo. O objetivo era despertar nos eleitores de Barretos a necessidade de ter um Deputado Estadual e
um Deputado Federal como representantes. Para isso, o voto tem que ser certo, tem que ser nosso, ou
seja, em candidatos da cidade.
A campanha durou poucos meses o objetivo praticamente foi alcançado. Os candidatos de Barretos
para Deputado Estadual receberam mais de 36 mil votos, o que representou mais de 50% do total de
eleitores que votaram. Para Deputado Federal, foram mais de 21 mil votos para as candidatas de
Barretos.
A candidata à deputada federal Luciana Costa (PR) teve 21.230 votos em Barretos, sendo 37,7% dos
votos válidos da cidade. A candidata barretense à deputada federal Elissandra Araújo (PRB) teve 248
votos (0,44%).
A candidata à deputada estadual, Graça Lemos (PSB) recebeu 18.353 votos. Eduardo Petrov (PT)
teve 10.472, Dr. Munir Daher (PSD-PP/PMDB/PSD) obteve 5.145 votos válidos e Carlão do Basquete
(PROS) conquistou 3.041 votos.
Tivemos apoio de várias entidades de classes, da mídia e principalmente do povo, que começou a
entender nossa campanha. O trabalho começou e vai continuar até 2018. Temos a certeza que em breve
Barretos poderá ser orgulhar de ter um deputado estadual e um federal, com votos de Barretos.
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MIL FÓRMULAS

Voto Nosso
Voto Certo
Uma campanha
que deu certo!

O resultado das eleições em Barretos mostrou claramente
que a cidade tem sim condições condições e eleitores suficientes para eleger um deputado federal e um deputado
estadual. Esse resultado fortalece a campanha realizada pela
ACIB este ano e nos dá o ânimo necessário para repeti-la
em 2018, com a certeza de que nosso objetivo será alcançado.
Para deputado estadual, os quatro candidatos da cidade
obtiveram mais de 36 mil votos, o que representa mais de
50% dos eleitores que votaram. Se somarmos a essa votação mais cerca de 20 mil votos, que foram os votos à Candidatos de fora, temos claramente um demonstrativo da capacidade de Barretos em eleger seus representantes na
Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.
Nessa primeira campanha, sabíamos que enfrentaríamos
algumas posições contrárias, em virtude até mesmo da história política da cidade. Afinal de contas, essa proposta
sempre foi considerada uma utopia, mas a cada eleição é
mostrado justamente o contrário. AACIB, junto com importantes entidades de classe, como o Sindicato do
Comércio, Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, Ordem
dos Advogados do Brasil (Barretos). Associação Barretense
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Associação de
Participação Popular na Política, começou a campanha. O
primeiro passo já foi dado.
Respeitamos os outros candidatos que receberam votos
em Barretos, até mesmo votos folclóricos, em candidatos
que com certeza só conhecem o nome de Barretos por causa
da Festa do Peão ou do Hospital de Câncer. Essa é a democracia do voto e temos que respeitar. Entretanto, sabemos que são votos que podem perfeitamente "ficar" em
Barretos. E ai sim, teremos em São Paulo e em Brasília,
representantes que estarão buscando recursos para nossa
cidade, que não precisará mais ficar "passando o chapéu"
em busca de verbas para a Santa Casa, para construir creches ou escolas.
Temos conhecimento ainda, que jamais atingiremos 100%
dos votos para candidatos de Barretos. Mas também temos certeza de que ao manter essa campanha ativa, paulatinamente vamos conscientizando o eleitor barretense da
importância de termos nossos representantes.
Nesta campanha, não tivemos apoio, por exemplo, dos
poderes Legislativo e Executivo, provavelmente porque já
haviam assumido compromissos anteriores, mas nas próximas eleições, como matéria já publicada em jornal da cidade, diversos vereadores já estão propensos a realmente trabalhar em prol de Barretos.
Nosso muito obrigado a todos que entenderam e apoiaram nossa campanha, votando em candidatos de Barretos.
Com certeza nós não perdemos nossos votos, e sim começamos um trabalho de valorização e representatividade de
nossa querida Barretos.

Ana Beatriz Camargo de Almeida
Aline dos Reis Pacheco

Em 2009, da convivência e ideias comuns, nasceu a ideia de montagem de uma farmácia, mas
que fosse diferente das que já existiam. E assim nasceu a Mil Fórmulas, com dedicação, espírito
empreendedor e conhecimento técnico, um estilo próprio de atender seus clientes, uma postura
ética de contato com os prescritores, um lugar aconchegante e agradável para efetuar uma
assistência farmacêutica de qualidade, agregando informação e melhoria à saúde dos pacientes,
A Mil Fórmulas acompanhou as mudanças tecnológicas, adequou suas instalações às exigências sanitárias e de mercado, sempre visando à melhoria da qualidade de todos os processos
envolvidos na manipulação criteriosa dos medicamentos. Investe incansavelmente na qualificação de todo o pessoal e conta com uma equipe harmonizada e bem treinada, todos trabalhando
para dar a você, cliente, medicamentos eficazes e seguros, aliados à orientação farmacêutica.
Em 2014m foi inaugurada a nova farmácia de manipulação Mil Fórmulas, localizada na Avenida 21, esquina da Rua 32, nº 1225, no Centro.
Para Aline e Bia, a missão é “produzir medicamentos e cosméticos de qualidade e orientar o
uso corrente dos mesmos, ajudando a promover a saúde e o bem estar de nossos clientes”.
Para chegar até aqui a trajetória exigiu esforço
e dedicação, tendo como referenciais seus pais,
os seus maiores exemplos. “A eles que nos concederam o dom da vida, o nosso muito obrigado.
Por nos apoiarem desde os nossos primeiros passos, seremos eternamente gratas: Jane Camargo
Cesco, Marco Antônio de Almeida (em memória), Lourdes Bordalho dos Reis Pacheco e Gilson
dos Santos Pacheco”.
Para alcançar sucesso não há uma receita, mas
sem dúvida mistura amizade, companheirismo, respeito e ousadia, fizeram de Aline e Bia uma dupla
de sucesso!
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Notícias Curiosas

Eventos

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou que
os empregadores terão de usar um aplicativo chamado
"Empregador Web" no Portal Mais Emprego para fazer
o pedido de seguro-desemprego e de comunicação de
dispensa de seus funcionários.
"O uso do Empregador Web no Portal Mais Emprego permite o preenchimento do Requerimento de Seguro-Desemprego/Comunicação de Dispensa, de forma
individual ou coletiva, mediante arquivo de dados. Os

formulários Requerimento de Seguro-Desemprego/Comunicação de Dispensa (guias verde e marrom) impressos em gráficas serão aceitos na rede de atendimento
do Ministério do Trabalho e Emprego até o dia 31 de
março de 2015", diz o ministério.
De acordo com o governo, os empregadores terão
acesso ao Empregador Web no Portal Mais Emprego
no endereço eletrônico:
G1
http://maisemprego.mte.gov.br.

Evento: “6º Fórum de Turismo”
Data: 23/10
Horário: das 9h00 às 13h00
Local: Estação Cultura de Barretos –
SP, localizada na Praça Conselheiro Antônio Prado, nº 555, Fortaleza.
Investimento: GRATUITO
Informações: (17) 3323 2899/ 0800
570 0800.

Uma campanha da Nestlé exibida na Inglaterra chama a atenção para a importância do autoexame para
prevenção do câncer de mama de uma maneira criativa.
A atriz Eloise Oliver percorre vários locais em Londres
com uma câmera escondida em um sutiã rosa que fica à
mostra por baixo de um blazer. O equipamento fica dentro de um botão, exatamente no meio da lingerie.
Conforme ela caminha pelas ruas, faz compras, pede
comida, anda no elevador e no metrô, por exemplo, os
olhares das pessoas ao seu redor são captados pela
câmera. E a maioria, homens, mulheres e até um bebê e

um cachorro, olha para seus seios. “Seus seios são checados todos os dias”, diz a mensagem ao final da propaganda. E aí vem a pergunta: "Quando foi a última vez
que você se autoexaminou?"'
Ellen Kuras, diretora da propaganda, explica que toda
a tecnologia está no sutiã, que foi desenvolvido especialmente para a campanha. Segundo ela, há um botão
que liga e desliga o equipamento que fica dentro do bolso
do casaco da atriz.
A câmera pôde ser controlada pela equipe da camG1
panha por meio de um pequeno monitor.

Cursos

Uma máquina troca embalagens descartáveis de xampu por bônus para celular na estação República do metrô, na capital paulista.A ação faz parte da campanha de
lançamento da linha Seda Recarga Natural, assinada pela
J. Walter Thompson, e dura um mês (até o começo de
novembro). Ao fazer o descarte das embalagens, o par-

ticipante vai receber bônus de recarga para celular das
operadoras TIM, OI, Claro ou Vivo.
De acordo com a Seda, as embalagens da marca
valem R$ 2 em créditos para ligação e as demais, R$ 1.
O projeto também tem parceria com a Organização
Não Governamental (ONG) WWF-Brasil.
G1

A Toyota é a marca mais valiosa da indústria
automotiva mundial, segundo ranking divulgado pela
consultoria Interbrand.
Avaliada em US$ 42,39 bilhões, a japonesa ficou em
8º lugar na lista geral, logo à frente da rede de alimentação McDonald's. Outra fabricante de automóveis a figurar no Top 10 mundial é a Mercedes-Benz, que ficou em
10º lugar, com US$ 34,3 bilhões, seguida de muito perto pela rival BMW (11º), com valor estimado de US$
34,2 bilhões. Além da Toyota, que cresceu 20% em re-

lação ao ranking do ano passado, outras 3 marcas tiveram avanço expressivo em 2014. A alemã Audi foi a
que melhor soube atribuir valor no último ano com acréscimo de 27%, conforme levantamento da Interbrand.
Volkswagen cresceu 23%, enquanto a Nissan teve avanço de 23%. Todas as 14 marcas do setor que figuram
entre as 100 mais valiosas tiveram alta, incluindo a Land
Rover, que não possui a variação porque entrou pela
primeira vez na lista. A liderança do ranking global ficou
com a Apple.
G1

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) criou o Sistema
Nacional de Emergências Ambientais, o Siema.
Pela internet, qualquer pessoa poderá comunicar um
acidente ambiental e não é obrigatório se identificar.
Todo o procedimento pode ser feito atráves do en-

dereço eletrônico do Ibama e quanto mais dados sobre
o acidente, melhor deverá ser apurada a denúncia.
O objetivo principal da ação é realizar uma comunicação rápida das ocorrências, de forma a permitir uma
articulação e atuação dos órgãos pertinentes em menor
espaço de tempo.
G1

O minuto do celular pré-pago no Brasil com impostos custa, em média, US$ 0,07, o equivalente a cerca de
R$ 0,17, aponta levantamento divulgado pelo Sindicato
Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil).
Já a banda larga móvel com impostos, também prépaga e considerando um consumo mínimo de 300 MB
(megabites), custa no Brasil US$ 5,3, o que corresponde
hoje a R$ 12,7, ainda segundo o documento. Os cálculos consideram o dólar a R$ 2,40.
O SindiTelebrasil comparou o valor do minuto do celular no Brasil com o praticado em outros 17 países: China, Índia, Rússia, México, Coreia do Sul, Colômbia,
Austrália, Reino Unido, Chile, Peru, Portugal, Espanha,

EUA, Itália, Japão, Argentina e França. Segundo o levantamento, os brasileiros pagam o quarto preço mais
barato, atrás apenas de China (US$ 0,02), Índia (US$
0,02) e Rússia (US$ 0,04).
Na banda larga móvel, o preço praticado no Brasil é
o segundo mais em conta em uma lista de 15 países,
atrás apenas da Índia (US$ 1,7 para, no mínimo, 300
MB). O estudo levou em consideração o perfil médio
do consumo desses serviços no Brasil, que no caso da
telefonia móvel, segundo o sindicato, é de 100 minutos
por mês, sendo 90% deles utilizados em ligações para
celulares da mesma operadora (mais baratas), 5% para
aparelhos de outras operadoras e os outros 5% para
telefones fixos.

Programa Aprendizagem
Desenvolvimento Social
. Aprendizagem Profissional Comercial
em Serviços Administrativos
. Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços de Supermercados
. Aprendizagem Profissional Comercial
em Serviços de Vendas
Informações e inscrições: (17)
3312.3050
Local: Senac | Barretos - Av. 21, nº 87
Funcioamento: De segunda a sextafeira, das 8 às 21 horas, e aos sábados,
das 8 às 15 horas.

Cursos
Cursos: Agronegócio | Eventos | Alimentos | Manutenção em Informática
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

Cursos
Cursos: Licenciatura em Ciências Biológicas | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnologia em
Gestão de Sistemas
Tipo: Superior
Informações e inscrições: (17)
3043.6987
Local: Instituto Federal de SP | Campus
Barretos | Avenida C-1, 250 – Bairro Ide
Daher
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Confira as dicas para acertar
as contas e ficar em dia para as
compras de fim de ano

Falta pouco mais de três meses para o Natal e muitas pessoas já começam a
redobrar a atenção quanto às dívidas pendentes.
A intenção: regularizar as contas que estão atrasadas e que motivaram a
negativação do nome, para voltar a ter acesso facilitado ao crédito para as compras das tradicionais festas de fim de ano. Afinal, além do presente para o amigosecreto e para os familiares na noite de Natal, muitas pessoas fazem questão de
comprar roupas e calçados novos, dar um trato no visual, renovar a decoração da
casa e até mesmo programar uma viagem.
Para ajudar o consumidor que se encontra nesta situação, mas quer estar em
dia com finanças pessoais até o fim do ano, a Boa Vista SCPC (Serviço Central
de Proteção ao Crédito) reuniu algumas dicas e orientações que podem contribuir
para agilizar este processo.

Vendas para o Dia das Crianças
crescem 1,8% em 2014
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A primeira delas é identificar a conta em atraso. Ou seja, o nome da empresa
credora, o valor da dívida pendente e há quanto tempo existe este débito. Este
procedimento, entretanto, pode ser feito de maneira simples e prática, na ACIB, e
assim identificar dívidas existentes no CPF consultado. Uma vez identificada a
dívida, a pessoa terá as informações necessárias, como o nome e endereço do
credor para tentar uma renegociação dentro das melhores condições para ambas
as partes.
Diferentemente do que muitas pessoas acham, não há a necessidade de se
contratar uma empresa ou uma pessoa que diga prestar serviço para regularizar as
dívidas em atraso. Não é preciso contratar alguém para limpar o nome. Na verdade, se alguém oferecer esta possibilidade é preciso desconfiar, pois pode ser algum tipo de golpe. Quem tem dívida vencida deve buscar o credor para solucionar o problema.
Outra dica importante é deixar a vergonha de lado e enfrentar o problema de
frente. Não há porque ter vergonha de estar com alguma dívida em atraso, principalmente porque está decidido resolver esta pendência.
Como você quer resolver isso, o melhor a fazer é ir de cabeça erguida até a
empresa credora e tentar chegar a um acordo que seja bom para o seu bolso. Ter
um valor para sugerir como uma possível entrada ajuda muito neste processo, já
que o credor tem interesse em receber este valor pendente. A entrada é uma
demonstração de garantia de que, ao parcelar o valor restante, está disposto a
pagar.
Antes, no entanto, procure organizar o seu orçamento pessoal e/ou familiar e
avaliar qual percentual deste orçamento pode ser reservado como uma entrada
para esta renegociação.
Nesta avaliação de como estão as suas finanças, é importante identificar qual a
sua capacidade para arcar com o parcelamento do resto da dívida que permanecerá após a entrada.
Concluída a renegociação, é importante ter condições de cumprir com o acordado e pagar todas as parcelas, sem atrasos. A empresa credora deve comunicar
o SCPC em até 48 horas para a exclusão do nome da lista de inadimplentes, após
a renegociação.

Neste ano de 2014, em uma pesquisa realizada pela Boa Vista SCPC, mostrou que os tablets, celulares e eletrônicos foi a categoria de presente escolhida
por 23% dos consumidores, tendo um crescimento de 10 pontos percentuais em
relação ao ano anterior.
Ainda assim, a compra de brinquedos representa 47% das escolhas; vestuário
e calçados, 17%; e outras categorias de presentes 13%.
As vendas do comércio para o Dia das Crianças cresceram 1,8%, quando
comparadas a 2013, de acordo com dados nacionais da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).
Em 2014 o crescimento das vendas foi menor do que o observado em 2013,
quando as vendas no comércio superaram em 3,4% as vendas no mesmo período de 2012.
Assim, como observado para as demais datas comemorativas, a redução do
ritmo do crescimento no Dia das Crianças está em linha com a tendência de
desaceleração do movimento do comércio em 2014. O mercado de trabalho
desaquecido e a maior cautela do consumidor em relação ao crédito influenciam
as decisões de compra dos consumidores neste ano.
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70 dias é o tempo médio que os
consumidores demoram para quitar
dívidas após registro da inadimplência
Este prazo não varia muito quando se comparam os setores financeiro (bancos, financeiras e cartões de crédito) e não financeiro (varejo, empresas de telecomunicação, serviços e prestadoras de serviços públicos). Os consumidores
que ficam inadimplentes com as empresas do setor financeiro ficam mais dias
com a restrição (72 dias), enquanto os inadimplentes com empresas do setor não
financeiro permanecem no cadastro por 63 dias, na média.
Considerando isoladamente, os consumidores pagam mais rapidamente as empresas prestadoras de serviços públicos (utilities) e as empresas de serviços, 42
dias e 60 dias respectivamente. Em contrapartida, na categoria das empresas de
telecomunicação os consumidores demoram 162 dias, na média, para regularizar
suas pendências. O prazo de pagamento das dívidas em aberto vem recuando
nos últimos anos, acompanhando o movimento de queda nos indicadores de
inadimplência e de maior cautela do consumidor na administração de suas contas.
O prazo médio que era de 83 dias
em 2011 e 2012, anos em que a
inadimplência apresentou tendência de
alta, recuou em 2013 para 74 dias e 70
dias em 2014.
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Produção cresce 0,7% em agosto
Segundo o IBGE, a produção industrial teve alta de 0,7% em agosto, na comparação mensal dos dados dessazonalizados. O resultado ficou acima da média
prevista pelo mercado, que apontava alta de 0,1%, na mesma base de comparação.
A configuração geral pela avaliação por categorias de uso ficou da seguinte
maneira: Bens de Consumo -0,8%, Bens intermediários 1,1% e Bens de capital
0,0%.
Nos resultados acumulados em 12 meses a queda foi intensificada: passando
de -1,2% em julho para -1,7% nesta última aferição. A abertura de Bens de
Capital obteve aceleração da queda, passando de -0,3% para -2,4%; Bens intermediários passou de -1,8% em julho para atuais -2,0%; Bens de consumo
caiu de -0,7% para -1,4%.
No semestre, este foi o segundo resultado de alta consecutivo na margem
para a PIM. Ainda assim, a magnitude não deverá ser suficiente para elevar consideravelmente as expectativas de crescimento no ano para o setor: de acordo
com o relatório Focus do Banco Central, a queda da produção já é esperada em
-1,95% no ano. Neste sentido, acreditamos que a indústria dificilmente apresentará resultados díspares do relatório do BC, mantendo portanto nossa expectativa de queda para o setor em -2,0%.

Pedidos de falência recuam 0,9%
até o terceiro trimestre de 2014

Inflação de setembro fica acima do
esperado e atinge maior nível desde
outubro de 2011
O resultado da inflação oficial (IPCA) referente a setembro registrou alta de
0,57% no período, 0,1 p.p. acima das expectativas de mercado. No resultado
acumulado em 12 meses, o número passou de 6,51% em agosto para 6,75%
nesta última aferição, maior nível desde outubro de 2011 (quando atingiu 6,97%),
permanecendo acima limite superior da meta (6,50%). Analisando as aberturas,
o grupo que mais apresentou impacto foi Alimentação e Bebidas o qual contribuiu com uma elevação de 0,19 p.p. no índice geral, subindo 0,78% no mês.
Habitação, que durante 2 meses consecutivos impactou de forma mais significativa o resultado agregado, obteve aumento de 0,77% em setembro, contribuindo
com 0,11% no índice cheio.
Por fim, o resultado continua o mesmo: inflação persistentemente alta, intensificando as preocupações apontadas pelo mercado – mais notavelmente o reajuste das tarifas de energia elétrica e gasolina, além dos esperados dissídios de algumas categorias sindicais. A este ponto, o atual patamar da taxa básica de juros
(mantida desde abril em 11% a.a.) não deverá surtir maiores efeitos sobre a
inflação neste ano, uma vez que o ciclo de aperto monetário deflagra redução
visível sobre os níveis de preços após um período de 6 meses (ou mais). Tendo
em vista este cenário, mantemos nossa previsão de inflação para 2014 no limite
do teto da meta, em 6,5%.

Os pedidos de falências registraram queda de 0,9% no acumulado dos primeiros três trimestres de 2014, quando comparados ao mesmo período de 2013,
de acordo com dados nacionais da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Na comparação mensal (setembro de 2014), os pedidos aumentaram 17,6% e em relação a setembro de 2013 o aumento foi de 32,6%.
As falências decretadas apresentaram recuo de 0,4% no acumulado do ano,
em relação ao mesmo período de 2013. Na comparação interanual (setembro de
2013), houve aumento de 47,3%, enquanto que em relação a setembro último os
decretos subiram 123,3%.
No acumulado do ano, contra o mesmo período de 2013, os pedidos de
recuperação judicial cresceram 10,6%, apresentando aceleração, e as recuperações judiciais deferidas diminuíram 7,3%.
Os resultados acumulados no ano para os indicadores de solvência das empresas, que vinham registrando quedas acentuadas, tiveram agora suas quedas
atenuadas. Exceto os pedidos de recuperação judicial que já vinham aumentando
mais do que no ano passado e aceleraram o crescimento. Apesar dos resultados
fracos da atividade econômica em 2014, a maioria dos indicadores ainda continua apresentando resultados inferiores ao ano anterior, mas dadas as incertezas
do cenário, a expectativa é de reversão desses indicadores até o fim deste ano.
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Centro de Formação de Condutores - B

Alex Inácio de Oliveira e Lidiane Cristina Lopes Navarro são proprietários do
Centro de Formação de Condutores B.
Morador de Barretos há 16 anos, Alex é o Diretor Geral da Empresa, e sua
sócia Lidiane, Diretora de Ensino, é de Goiás, e mudou-se para Barretos há alguns anos e então surgiu a ideia da abertura do Centro de Formação de Condutores – B, pois acreditaram que Barretos era um ótimo local para investimento, e
assim depois de cursos, e do processo de credenciamento ao DETRAN, chegaram ao tão sonhado dia da abertura de seu negócio.
Com um modelo diferente, priorizando sempre o bem estar do aluno, a empresa, oferece um ótimo atendimento, além de conforto durante as aulas, e ainda
formas de pagamentos acessíveis, e uma equipe de instrutores qualificada e comprometida com o processo de aprendizagem, formando assim, além de condutores, amigos.
“A cada dia percebemos que clientes procuram por estabelecimentos mais qualificados nest área, é por este motivo que a CFC IMPACTO BARRETOS procura passar tranquilidade, confiança e respeito aos nossos clientes”, comenta Alex.
A empresa possui serviços de Habilitação A e B, para carros e motos, e adição
de categoria A e B. Contando com veículos novos, com ar condicionado e direção hidráulica, higienizados e sempre revisados para o conforto e melhor aprendizado. Com formas de pagamento diferenciadas em até 12x, além dos horários
flexíveis.
“Temos grandes perspectivas quanto à cidade, desde a inauguração conseguimos crescer, até em razão da nossa localização, rodeados de grandes empresas e
grandes empresários que contribuíram para esse crescimento, por sermos uma
empresa “nova”, iremos completar 2 anos, conseguimos ficar em evidência, mesmo com o grande fluxo das empresas mais tradicionais”, acrescenta o empresário.
“Queremos agradecer muito a população de Barretos, por nos abraçar, pela
confiança depositada em nosso trabalho, graças aos nossos queridos alunos acabamos de conquistar mais uma etapa, abrimos uma filial na cidade de Jaboticabal
e esperamos continuar crescendo com o apoio dessa cidade maravilhosa, temos o
lema “Aqui você pode, aqui você consegue” esperamos a visita de todas as pessoas que tenham o desejo de dirigir, nós iremos ajudar você a realizar o seu sonho”, finalizam.
O Centro de Formação de
Condutores – B fica na Avenida
17, nº 959 entre a 22x24. Atende
pelo 3323-3115, ou pelos celulares 9.82072205 (TIM),
9.88217702 (OI), 9.96112415
A Associação Comercial e Industrial de Barretos - ACIB, já está preparando
(VIVO) e 9.92224201 (CLARO).
a Promoção de Natal no Comércio de Barretos. E neste ano, na promoção de
Pagamentos em boleto, cheque ou
Natal, serão sorteadas 7 motos, para todas as zonas barretenses. Sendo, 1 moto
cartão.
para a zona norte, 1 para a zona sul, 1 para zona leste, 1 para a zona oeste 1 para
o centro, 1 moto para um funcionário e 1 moto para uma empresa participante.
Não poderão participar dos sorteios os proprietários, funcionários e seus parentes
até 3º grau com cupons retirados na própria empresa, para sorteio do consumidor.
AAcib realiza Chegada do Papai Noel no dia 4 de dezembro. Serão percorridos
Além disso, será sorteado também, um Novo Uno 0km.
todos os bairros da Cidade.
A Promoção acontece de 04 de novembro até 31 de dezembro.
A Acib já esta planejando a decoração de Natal do calçadão e adjascências.
Durante todo o ano os cupons de todas as Promoções realizadas são guardados
Muitas surpresas estão por vir!!
na urna de vidro no Calçadão.
Antônio Pinto é
proprietário da ABC
Agrícola, seu interesse pelo
ramo da agropecuária
surgiu quando começou a
trabalhar como funcionário
de uma empresa do mesmo
setor com apenas 19 anos
de idade.
Há 24 anos tornou-se
proprietário da empresa, sendo que, há 14 anos a empresa chama-se “ABC
Agrícola”, onde as iniciais representam o seu nome e o nome dos seus filhos
Bruno e Camila. Trata-se de uma empresa familiar onde aos poucos foi ganhando
espaço no mercado através da confiança de seus clientes que o acompanham
desde o início de sua trajetória.
A empresa oferece serviços/produtos de agropecuária contando com rações
animais, sementes, mudas, fertilizantes, telas e ferramentas entre outros produtos
do ramo. Hoje a variedade de produtos é grande visto que objetivo da ABC
Agrícola é sempre atender as necessidades dos clientes e amigos.
De modo a tornar a empresa, um diferencial no ramo da agropecuária, hoje
contam com atendimento técnico de um Engenheiro Agrônomo.
“A cidade de Barretos tem crescido rapidamente e tornando-se uma cidade
de grande turismo visto que temos o maior hospital do Câncer e também a
Faculdade de Medicina, que por sua vez nos traz grande aquecimento para o
mercado”, comenta o empresário.
A ABC Agrícola recebe
encomendas/orçamentos pelo telefone
(17) 3325.85.96 e/ou pelo e-mail:
abcagricula@hotmail.com
Trabalham com cheques e/ou
cartões de créditos e fazemos entregas
a domicílio. A loja fica na Avenida 47,
esquina com a Rua 36 n° 519 – Bairro:
Marília – Barretos-SP.

Promoção de Natal do Comércio

Chegada do Papai Noel
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A ACIB é a Instituição que representa as empresas comerciais e industriais
do nosso município nos seus mais diversos relacionamentos, tanto diante de
órgãos públicos executivos e ou legislativos, e especialmente para com seu
maior parceiro, o cliente, o consumidor.
Desta forma, elogiável a gama de serviços prestados pela Associação, desde
SCPC Cheque até o Relatório Imobiliário para as pessoas físicas, o Certocred
e o Accerto, para pessoas jurídicas. Sendo que todos estes e muitos outros
podem ser facilmente acessados no nosso site (www.acibarretos.com.br).
Não posso deixar de citar, a recente e laudável atuação institucional da
Associação buscando motivar o voto dos barretenses em candidatos de
Barretos, para os cargos de Deputados Estaduais e Federais. Apesar da falta
de êxito momentâneo, sem dúvida esta bela semente ficou plantada para as
próximas eleições.
Sérgio Murad Carneiro Filho
Diretore Departamento Indústria

EMPRESAS QUE MAIS CONSULTARAM EM AGOSTO
LOJAS DE BARRETOS
UMA ÚNICA LOJA
1 - ARLETE MAGAZINE
2 - BROOKSTORE
3 - CASA BARONI
4 - BIABELAMORE
5 - KORPO & KOR
6 - MP FASHION
7 - ARLETE BOUTIQUE
8 - A IMPERIAL
9 - CISNE
10 - MP SPORTS
11 -100% VÍDEO
12 - JULINHA MODAS
13 - DIST. SIMÕES
14 -ÓTICA SERCLA
15 - BARREPEL
16 - TAMANKIM CALÇADOS
17 - FACTORING
18 - LÍDER COMERCIAL
19 - BBM
20 - CAMA DE GATO

A Acib, o Sincomercio, e o Câmara Dirigentes Lojistas, que representam o
nosso comércio, devem cobrar melhorias para o nosso Centro Comercial.
O Centro precisa passar por una revitalização, no calçadão, na praça francisco
barreto e nas adjacências, sendo assim, precisa haver uma cobrança por investimentos neste setor.
Outro ponto que falta planejamento, é a divulgação dos horários e eventos
de nosso comércio, muitos consumidores deixam de prestigiar nosso centro,
por falta de informações como o horário de funcionamento. Trazer atrações
diferenciadas em datas comemorativas, também é importante.
Em suma, nós da classe empresarial, precisamos cobrar por uma melhora
no nosso centro comercial.
Sônia Basso
Luiz
Carlos
Silva
Pijama
e Cia
Rede Drogadada

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM AGOSTO
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

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

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

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

IMOBILIÁRIAS
1 - RENATO PEGHIM
2 - ROCCA
3 - FLAGUI
4 - DEJAIR VICENTE
5 - IMPÉRIO

1 - CONTAINER BABY & KIDS
2 - SPYA - SIST. DE SEGURANÇA
3 - CLÍNICA CÃO PEÃO
4 - MIL FÓRMULAS
5 - PORTUGA MADEIRAS
6 - PASTELARIA COSTA
7 - SALGADOS ARICHITA
8 - AUTO ELÉTRICA ERIKIM

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - LIA ROSA BOUTIQUE
2 - COM. DE GÁS BARRETOS
3 - GUGAAUTO CENTER
4 - DANIELA FESTAS
5 - DROGARIA GENÉRICOS
6 - AUTO CENTER GAZETAS
7 - ACQUA MODAS
8 - CITRINE

9 - JOÃO B. DE MENEZES C. ADVOGADOS

10 - QUEÓPS
11 - TOP VÍDEO LOCADORA
12 - VP PRODUÇÕES
13 - MB ENGENHARIA
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North Shopping Barretos

Conheça a partir desta edição algumas lojas do North Shopping
ADJI

ARLETE IN
SHOPPING

BBM

CASA PEDRO
GARCIA

CHILLI
BEANS

ARMAZÉN DO
HOMEM

BOM BIG
LIVRARIA

CARMEN
STEFFENS

BROOKSTORE
CAMISARIA
COLOMBO

BARRED’S

ESSENTIAL

CVC

CORPO ATLETA

D’JORGE
CELULARES

