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EDITORIAL

André Luís Peroni Ângelo

Investimento
Estrutural
O alto nível que as empresas de Barretos
alcançaram nos últimos anos, se equiparando a empresas instaladas em municípios com populações maiores, é o resultado de uma série de investimentos que foram e continuam sendo feitos pelos empresários, que hoje contam com uma estrutura sólida, capaz de suportar comodamente os altos e baixos do mundo comercial.
Nos últimos anos, Barretos alcançou em
praticamente todas as atividades um novo
patamar que elevou o status do município.
E os setores comercial e industrial, que
são o carro chefe da economia barretense,
lideraram esse avanço com os investimentos que a cidade ganhou.
Investimentos que não ficaram apenas
na estética das lojas ou empresas, mas
atingiu toda sua estrutura. Foram feitos investimentos na capacitação dos colaboradores. A tecnologia, com seu avanço foi
acompanhada do avanço da informática
facilitando a vida empresarial em todos os
setores, eliminando uma grande quantidade de papéis.
As fachadas das lojas e suas vitrines ganharam novas modelações, dimensões e

designes especiais. O mundo comercial
mudou e nossas empresas acompanharam
essa mudança.
Também o setor industrial ganhou novas dimensões. Barretos é hoje responsável pela produção de uma infinidade de produtos que ganham o Brasil inteiro, além de
outros países. É a nossa cidade ganhando
novos horizontes e conquistando divisas.
Todas essas conquistas só estão sendo possíveis porque os investimentos que
as empresas ganharam, atingiu em cheio
sua estrutura. Não foram investimentos feitos a esmo, mas sim obedecendo aos desejos do mercado. E isso só é possível
quando os investimentos são precedidos
de uma análise minuciosa do mercado, ou
seja, foram investimentos que reforçaram
as estruturas das empresas que se solidificaram ainda mais no competitivo mundo
comercial, ganhando novas dimensões.
Tudo isso reflete positivamente em todos os setores da cidade.
São gerados mais empregos, mais renda para o município, uma maior diversidade de produtos, que acabam gerando mais
investimentos e a cada dia que passa a cidade ganha muito mais.

André Luís Peroni Ângelo é Presidente da ACIB
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ACIB

“Casa do Empresário
Barretense”
Oferecemos muito mais, venha nos fazer uma visita!!
Acib – Associação Comercial e Industrial de
Barretos é a entidade que representa o Comércio,
Indústria e Serviços em Barretos.
A Associação que oferece atendimentos a todos
os empresários de Barretos, sendo ele associados
ou não associados.
Enganam-se aqueles que acreditam que a Acib é
responsável por oferecer apenas serviços de Consultas ao SCPC, SPC e Negativação de Devedores,
com consultas realizadas pelo site, ou pelo 0800-7774024 ou 0800-707-8024 24hrs.
Através da negativação, os devedores negativados
são apontados em Barretos e em todo o Brasil. Podendo negativar devedores de: Nota promissória,
cheques sem fundos, contrato e qualquer outro documento, desde que tenha identificação do devedor.
A Acib é muito mais, além desses serviços ela também oferece Convênios Médicos, Odontológicos, Escolares e Estéticos, Serviços de Cobrança, Convênios Financeiros para Capital de Giro e Investimentos,
Consultoria Jurídica, contábil, tributária e financeira, Salas e Auditórios para reuniões, Etiquetas para Mala Direta, Cursos de Treinamento e Capacitação, Palestras,
Promoções, Jornal, Revista, Site,Calendários, Lista Telefônica e Programa “Acib na Tv” na TVB.
Seus Convênios oferecem descontos para os associados, seus dependentes e funcionários, o que
facilita suas vidas. Através das Consultorias o empresário recebe suporte para resolver todos os problemas de sua empresa.
São oferecidos durante o ano todo, cursos e treinamentos, para capacitação e aperfeiçoamento de
profissionais, como o Curso de Gerentes e Vendedores. Além de um Banco de Dados, composto por
Currículos, dos mais variados profissionais à total disposição dos empresários.
Neste ano a Acib irá implantar também uma
consultorias para orientações sobre “Vendas pela
Internet e Exportações”, com o objetivo de dar aos
empresários de Barretos e Região o conhecimento
necessário para ampliar seus os lucros, fidelizando e

conquistando novos clientes, atuando inclusive no
mercado internacional sem ter que sair da cidade de
Barretos. Mostrando à eles os benefícios, e os cuidados que se deve ter ao explorar o mercado de ecommerce que cresce a cada dia, possibilitando diversificar as ferramentas de vendas e divulgar os seus
produtos, ainda irá oferecer links de venda pelo site
da Acib.
Outro novo produto que estará disponível na Acib,
será o “Serviço de Recuperação de Crédito”, como
mediadora a Associação entrará em contato com o
devedor para que possa ajuda-lo a negociar suas dívidas, e assim manter um número cada vez maior de
pessoas com crédito no mercado.
A Associação possui ainda, a Revista “Conheça
Barretos do Peão e muito mais”, com tiragem trimestral, um Jornal mensal que leva o nome de Barretos e
do Comércio para o Brasil e o Mundo, além de um
completo site www.acibarretos.com.br que possui informações sobre Barretos, a Acib, além de serviços
para facilitar o atendimento aos empresários associados.
A Acib também conta com um Programa de TV, o
“Acib na TV”, que é a porta de comunicação entre o
empresariado barretense e a população, onde todos
os empresários podem apresentar seu produto e possui ainda sua própria Produtora.
Em seu prédio próprio a Associação oferece 3 auditórios disponíveis para locação das empresas associadas e não sócias. Sendo um com capacidade
para 40 lugares, ar-condicionado e cadeiras com pranchetas. Um segundo com 100 lugares, ar-condicionado e multimídia completa. E um terceiro com capacidade para 170 lugares, ar-condicionado, sala vip e
hall. Além de salas de reunião, espaço para cursos e
eventos com cozinha agregada, e para facilidade no
atendimento possui elevador com acesso aos 3 andares do prédio.
Venha conhecer e fazer parte da família da Associação Comercial de Barretos, a “Casa do Empresário Barretense”.
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NOTÍCIAS

Sérgio Carneiro toma posse como novo
Presidente da ABIEF
Empresário barretense assume a Presidência da Associação Brasileira das
Indústrias de Embalagens Plásticas Flexíveis

O empresário Sérgio Carneiro, da SR Embalagens,
foi eleito Presidente da ABIEF (Associação Brasileira
da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis) para
o período 2013-2015. A cerimônia de posse aconteceu
no dia 09 de Abril, no Hotel Renaissance, em São
Paulo. Estiveram presentes na cerimônia 190
profissionais do setor.
A ABIEF (Associação Brasileira das Indústrias de
Embalagens Plásticas Flexíveis) existe há 36 anos
com o objetivo de fomentar o mercado nacional de
embalagens plásticas flexíveis. A Associação também
tem incorporada às suas atividades o fomento à
exportação e a preservação ambiental a partir do
Programa de Qualidade e Consumo Responsável de
Sacolas Plásticas. A entidade reúne 150 empresas
de todo o Brasil fabricantes de filmes monocama,
coextrusados e laminados; filmes de PVC e de BOPP;
sacos e sacolas; sacaria industrial; filmes shrink e
stretch; rótulos e etiquetas; stand-up pouches;
embalagens especiais.
No discurso de posse, Sérgio Carneiro enfatizou a
necessidade da entidade “oferecer para seus membros
serviços de valor e representatividade efetiva”. “Só
assim seremos percebidos pelo mercado como a
referência maior em nossa área de atuação.” Ele
também espera integrar ainda mais os associados e
atrair empresas que ainda não participam da ABIEF.
“Para tal, conto com uma participação mais ativa de
todos. Mas sei que para conseguir esta participação,
6

será necessário criar novos produtos e
serviços e dar continuidade aos projetos
de sucesso.”
Como áreas estratégicas, o novo
Presidente da ABIEF aposta na criação
de valor para a cadeia produtiva de
embalagens plásticas flexíveis e na
aproximação com os fornecedores e
clientes diretos. “A indústria brasileira de
embalagens plásticas flexíveis precisa
ser inserida de vez como um player
estratégico na cadeia produtiva de bens
de consumo. Precisamos alinhar nossa
postura com a dos nossos clientes,
usuários de embalagem, oferecendo
produtos que atendam às necessidades
do consumidor final.”
Sérgio Carneiro também espera, a partir de
parcerias inteligentes e consultorias atuantes,
maximizar, de forma criativa, os diversos serviços já
oferecidos pela entidade, dentre eles: informações de
mercado, orientações jurídicas e tributárias,
participações em feiras e eventos, treinamentos
técnicos e gerenciais, publicações e eventos de
conteúdo e atualização profissional e tecnológica.
“Precisamos ainda representar nossa indústria
junto aos diversos órgãos públicos e de classe, seja
em busca das isonomias tributárias necessárias ou
negociando e defendendo o devido posicionamento
em relação a legislações ambientais e trabalhistas.” A
sintonia plena com demais entidades do setor, como
a Abiplast, também está na pauta do novo Presidente.
A lista completa da nova Diretoria da ABIEF está
disponível no site www.abief.org.br.

INFRAESTRUTURA

ESTAMOS BEM SERVIDOS!!!
Situada ao Norte do Estado de São Paulo. A cidade é sede da 13º Região Administrativa do Estado. Sua área
territorial é de 1.563,61 km2, com uma população de aproximadamente 113.000 mil habitantes. Barretos limitase ao Norte com o município de Colômbia; ao Sul com os municípios de Colina, Jaborandi e Severínia; a Leste
com Guaíra e Morro Agudo; e a Oeste com os municípios de Guaraci e Olímpia.

Malha Viária: Barretos se une ao
País por duas Rodovias Estaduais:
SP 326 – Rodovia Brigadeiro Faria
Lima, que no sentido sul, leva à cidade de São Paulo, emendada à
Rodovia Washington Luiz e Complexo Anhanguera/Bandeirantes. A
SP 425 – Rodovia Assis Chateubriand, leva a São José do Rio Preto e
à Anhanguera.
Ruas e Avenidas: Possui 100%
de ruas e avenidas asfaltadas.
Aeroporto: A cidade é servida
pelo Aeroporto Chafei Ansei de Barretos.
Órgãos Públicos: Municipal conta com a Prefeitura Municipal,
SAAEB – Serviço Autônomo de
Água e Esgoto, Câmara Municipal,
Terminal Rodoviário de Barretos,
Velório Municipal, Ambulatório de
Especialidades Área I – Centro de
Saúde (Postão), Ambulatório de
Referência Áre II, além de 14 postinhos de saúde.
Estadual - um moderno Fórum,
Diretoria Regional de Ensino, Cartórios, Juizado de Pequenas Causas, Procon, Policia Científica, uma
regional do D.E.R – Departamento
de Estradas e Rodagem, escritório
da CETESB – Secretaria do Meio
Ambiente, D.R.A.S - Secretária de
Abastecimento e Desenvolvimento
Social, Secretaria da Agricultura e
Abastecimento – Casa da Agricultura, Direção Regional de Saúde,
SERT – Secretaria do Estado de
Emprego e Relação do Trabalho,
Coletoria Estadual – Secretária do

Estado dos Negócios da Fazenda,
IAMSPE – Instituto de Assistência
do Servidor Público Estadual, Cartório de Registro de Imóveis e 1º
Cartório de Processos, etc.
Federal - conta com uma unidade da Justiça Federal, Receita Federal, Cartório Eleitoral, Cartório de
Registro Civil, IBGE – Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, Gerência Regional do Trabalho e Justiça do Trabalho, etc.
Segurança: Delegacia Seccional de Polícia, um Batalhão da Polícia Militar, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, Posto dos Bombeiros e delegacias especializadas,
como a Delegacia de Defesa da
Mulher, 3 Distritos Policiais, Delegacia de Investigações Gerais –
DIG, Delegacia de Investigações
sobre Entorpecentes – DISE e os
Agentes Municipais de Trânsito.
Água e Esgoto: O SAAEB é responsável pelo abastecimento de
água tratada ao Município de Barretos e os Distritos de Alberto Moreira, Ibitú e Adolfo Pinto. Atende
100% da população do município
com redes de água e 100% com
redes de esgoto. Dos 100% de esgoto coletado, 100% são tratados
em Barretos e no Distrito de Alberto
Moreira.
Energia: A CPFL – Cia Paulista
de Força e Luz, através de suas três
subestações de energia é responsável por atender mais de 45 mil

imóveis com ligações de energia
em Barretos.
Educação: mais de 40 creches,
incluindo 21 CEMEIEF (Centro Municipal de Educação Infantil e Escola Fundamental), dezenas de escolas Estaduais e Municipais, 4 escolas particulares - Colégio Drummond,
Nomelini Anglo, Colégio Plus e Colégio Barretos, além de 4 Escolas
Técnicas, CETEC, LiceuTec, Centro Paula Souza, Senac. São 5 Instituições de Ensino Superior, oferecendo mais de 40 cursos de graduação, além dos cursos técnicos e
pós-graduação, especialização, dentre outros. Faculdade de Medicina
“Dr. Paulo Prata” e o Instituto Federal de Educação e Tecnologia de São
Paulo, 12 Escolas Estaduais, 17
Escolas Municipais, sendo 1 destas
no Distrito de Alberto Moreira, e 4
Escolas no Perímetro Rural.
Saúde: São 3 hospitais, Hospital Pio XII , Hospital São Jorge, e a
Santa Casa de Misericórdia de Barretos. Além do IRCAD – Instituto de
Pesquisa contra o Câncer do Aparelho Digestivo e o Hospital de Câncer Infanto Juvenil de Barretos. Ainda 2 AMEs, um Cirúrgico e um Clínico, dentre vários outras clínicas
que oferecem atendimento para
Barretos. Em breve, a cidade terá
uma UPA 24hrs.
Prestação de Serviços: 624
advogados, 32 arquitetos, 15 imobiliárias, 65 escritórios, 245 engenheiros, 380 médicos, 100 dentistas e 57 entidades assistenciais.
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BARRETENSE DA GEMA

Pe. Deusmar Jesus da Silva
Padre Deusmar Jesus da Silva nasceu em Barretos,
em 24/07/1960, batizado em 11/09/1960 e crisma no dia
20/08/1961 na Paróquia do Divino Espírito Santo – Barretos
é filho de Francisco Gonçalves da Silva e Zilda Ribeiro da
Silva (falecida), irmão de Donizete Antônio da Silva, Dagmar
Aparecida da Silva e Denise Pereira de Almeida. Atualmente reside em Brasília, na CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Na infância, dos 10 aos 12 anos, trabalhou na Escola
Nomelini – Cirandinha, aos 12 até seus 15 anos, trabalhou
na Mercearia São Jorge, inclusive como feirante, já dos 15
aos 18 anos, trabalhou na seção de peças da Endo Máquinas Agrícolas e aos 18 anos ingressou no Seminário
Maior da Arquidiocese de Ribeirão Preto (SEMARP).
Realizou Curso Técnico de Química no Colégio Técnico “Soares de Oliveira” – 1976 a 1978; Curso Superior de
Filosofia e Teologia no “CEARP - Centro de Estudos da
Arquidiocese de Ribeirão Preto”. 1979 a 1984; Graduação
em Filosofia – Licenciatura. - Faculdade PHÊNIX e PósGraduação Lato Sensu “Filosofia e Educação: Diálogos e
Abordagens Interdisciplinares” na FATECE – Faculdade
de Tecnologia Ciências e Educação. Destaque, no dia 30
de Outubro de 1982 recebeu os ministérios de Leitor e
Acólito no na Capela de São Pedro em Jurucê – SP, foi
ordenado Diácono no dia 18 de maio de 1984, na Paróquia
de São Gabriel, Jaborandi - SP, por Dom Antônio Mucciolo,r
odenado Padre no dia 05 de Janeiro de 1985, na Paróquia
Nossa Senhora do Rosário, em Barretos – SP, por imposição das mãos de Dom Antonio Mucciolo e sua primeira
Missa foi celebrada no dia 06 de Janeiro de 1985, às 17h00
na Capela de São Luiz – Barretos – SP.
Como Padre obteve cargos como: Vigário Paroquial
da Paróquia Catedral do Divino Espírito Santo; Assessor
da Comissão Pastoral da Terra – CPT; Pároco da Paróquia São Gabriel de Jaborandi; Reitor do Seminário de Filosofia “PAULO VI” - Cidade de Maria – Barretos; Reitor da
casa de formação “Dom José de Mattos Pereira” – Ribeirão Preto; Professor de Liturgia para formandos e
formandas da Cidade de Maria; Membro do Conselho
Diocesano de Presbíteros; Pároco da paróquia Senhor
Bom Jesus de Guaraci; Membro da equipe de formação
do “Seminário Arquidiocesano de Ribeirão Preto”; Secretário do Conselho Diocesano de Presbíteros; Assessor
Diocesano de Liturgia; Assessor da Pastoral Familiar; Diretor Espiritual do Seminário Médio “São José” – Ipuã; Membro da Comissão de Presbíteros do Sub-regional Ribeirão
Preto; Secretário Pastoral do Sub-regional Ribeirão Preto
no Regional Sul1 da CNBB; Coordenador Diocesano de
Pastoral; Pároco da Paróquia Catedral do Divino Espírito
Santo – Barretos; Membro do Colégio de Consultores da
Diocese de Barretos; Vigário Geral da Diocese de Barretos;
Diretor Espiritual da Casa de Formação “Nossa Senhora
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de Guadalupe” de Filosofia e
Teologia – São José do Rio
Preto; Diretor Espiritual
Diocesano do ECC; Representante dos presbíteros da
Diocese de Barretos; Representante dos Presbíteros do
Sub-Regional RPII; Presidente da Comissão Regional de
Presbíteros - CRP Sul; Membro da Comissão Nacional de Presbíteros – CNP – CNBB;
Conselheiro Espiritual de “Equipes de Nossa Senhora” em
Brasília – desde 2011; Assessor da “Comissão Episcopal
Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada” – CNBB - desde julho de 2011. E Membro de uma
equipe de trabalho do CELAM (Conselho Episcopal Latino
americano) - desde agosto de 2012.
Suas participações em eventos internacionais, “Encontro Internacional de Sacerdotes” por ocasião do encerramento do Ano Sacerdotal presidido por Sua Santidade o
Papa Bento XVI com o tema: “Fidelidade de Cristo, fidelidade dos Sacerdotes” – Roma – Itália – 2010; “Encontro
Internacional das Equipes de Nossa Senhora” – Brasília –
DF – 2012 e SIMPÓSIO LATINO AMERICANO E
CARIBENHO sobre: “Conversión personal de los agentes de pastoral” – CELAM – Bogotá – Colômbia – 2012.
“Amo minha cidade, Barretos tem hoje o maior e melhor equipado Hospital de Câncer do país, aqui acontece a
maior Festa do Peão, nosso povo é acolhedor e trabalhador. Por outro lado, percebo que faltam postos de trabalho
especialmente para os jovens, ainda são poucas as indústrias, creio que já passou da hora de se oferecer condições adequadas para a instalação de um número sempre
maior de pequenas e médias indústrias, assim como criar
atrativos para a instalação de grandes indústrias em
Barretos. Também creio que o setor turístico poderia ser
mais explorado, aproveitando, por exemplo, o espaço do
Parque do Peão, o antigo recinto “Paulo de Lima Correa”,
etc. Também as Igrejas de nossa cidade são belas obras
artísticas. E porque não criar alguns monumentos em alguns lugares da cidade que lembrem fatos, músicas, contos relacionados com a história da cidade, por exemplo:
boi soberano – tema de música”, comenta Pe. Deusmar
sobre Barretos.
Pe. Deusmar x Pe. Deusmar, “Sou uma pessoa que
gosta das coisas simples, ama aquilo que faz, sente-se
feliz no meio do povo, apaixonado por Deus, enfim, sou
um homem de fé, um Padre que não cansa de repetir: “Mil
vidas eu tivesse, mil vidas eu daria para ser Padre, amo
ser Padre”. Ser Barretense para mim é uma honra. Sinto
orgulho por ter nascido em Barretos. Considero-me um
Barretense da Gema”.

BARRETENSE DE CORAÇÃO

Luiz Claudio Dutra
Sócio-Proprietário da BAVEP
Luiz Claudio Dutra nasceu em
São Sebastião do Paraíso – MG é
filho de Pedro Dutra Junior e Alice
Tubaldini Dutra, formado em Engenharia Civil pela Faculdade de Passos, veio para Barretos em outubro de 1993.
O primeiro emprego do empresário foi na Concessionária
Chevrolet São Sebastião Paraíso
(Copave), “Comecei a trabalhar
cedo como balconista de peças na
concessionária Chevrolet que pertencia a minha família (Copave)
dos 12 aos 17anos, logo passei a
cursar Engenharia Civil em Passos-MG, na época estagiando na
Construtora Dutra como projetista
e na execução de obras públicas e
particulares. No ano de 1985 voltei
ao ramo automobilístico, como Diretor Comercial na Concessionária Chevrolet de S.S. do Paraíso,
nessa época também administrava uma propriedade agrícola, voltada para cafeicultura e pecuária
leiteira”, conta o empresário.
No ano de 1993 querendo expandir os negócios junto com seus
três irmãos, adquiriram a Concessionária Chevrolet de Barretos, a
Bavep, e posteriormente formaram
um Grupo de Concessionárias
Chevrolet e Fiat nas cidades de
Poços de Caldas, Guaxupé, S.S.
Paraíso, Andradas, São José do
Rio Pardo, São João da Boa Vista,
Pirassununga, Passos, Batatais,
Ituverava, São José do Rio Preto,
Guaíra e Frutal, e complementando
o negócio de automóveis os empresários atuam também no ramo
de locação de veículos, sendo
franqueada da Localiza.

“Eu e minha família, esposa e
dois filhos, escolhemos como residência fixa Barretos, visto ser
uma cidade segura, promissora,
agradável e acolhedora”, comenta
o empresário.
O empresário em seus momentos de lazer gosta dos Esportes
náuticos, OffRoad de Moto e PickUp, pois gosta muito de estar em
contato com a natureza.
Quando lhe pergunto qual sua
visão sobre Barretos, “Barretos é
uma cidade promissora, nosso
mercado de veículos tem crescido
acima da média nacional, desde
que chegamos aqui, Barretos mudou sua imagem, hoje podemos
ver casas comerciais com mais
estilo e arquitetura, empresas de
expressão nacional, como os frigoríficos, o Hospital Pio XII e outras

“

Eu e minha família, esposa
e dois filhos, escolhemos
como residência fixa
Barretos, visto ser uma
cidade segura, promissora,
agradável e acolhedora.

”

mais, além de ser bem servida de
Rodovias”, comenta.
Quem é Luiz Claudio Dutra, “Me
considero empreendedor, dedicado aos negócios, a família e a
Deus. Apesar da minha “mineirice”
de paixão, nesses 20 anos de
Barretos, a cidade dos peões conseguiu um lugarzinho no meu coração”, finaliza o empresário.
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MEMÓRIA

NOSSA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
Histórico da Linha: A linha-tronco da Cia. Paulista foi aberta com seu primeiro trecho, Jundiaí-Campinas,
em 1872. A partir daí, foi prolongada até Rio Claro, em 1876, e depois continuou com a aquisição da E. F.
Rio-Clarense, em 1892. Prosseguiu por sua linha, depois de expandi-la para bitola larga, até São Carlos
(1922) e Rincão (1928). Com a compra da seção leste da São Paulo-Goiaz (1927), expandiu a bitola larga
por suas linhas, atravessando o rio Mogi-Guaçu até Passagem, e cruzando-o de volta até Bebedouro
(1929), chegando finalmente a Colômbia, no rio Grande (1930), onde estacionou. Em 1971, a FEPASA
passou a controlar a linha. Trens de passageiros trafegaram pela linha até março de 2001, nos últimos
anos apenas no trecho Campinas-Araraquara.

Linha-tronco - KM 452,930 (1958) SP-0995
Inauguração: 25.05.1909 | Data de construção do prédio
atual: anos 1910
A ESTAÇÃO: A estação de Barretos foi inaugurada em 1909, ainda na linha-tronco de bitola métrica da Paulista, que vinha então
desde Rio Claro. Permaneceu como ponta de linha até 1926, quando
a estação seguinte, Alberto Moreira, foi aberta. Em 1929, com a passagem da linha de 1,60 m, o prédio antigo foi substituído pelo atual.
A estação serviu aos trens de passageiros até março de 1998,
quando foram suprimidos pela Fepasa. Os trens que seguiam para
além de Barretos foram suprimidos bem antes, no início de 1978; eles
faziam o trajeto até Colombia, ida e volta, trens mistos com composição própria. Sempre foi assim até o final. Em março de 2002, os
trens passaram a correr por uma variante inaugurada a leste da cidade, por onde seguem diretamente de Colina para Colombia. A variante começa logo após o antigo pátio da estação de Frigorífico e termina na estação de Barretos-Nova, que fica onde a variante encontra a
linha antiga, que segue para Colombia. Pouco antes da Estação de
Alberto Moreira. A estação antiga ainda funcionou como tal até 2003,
tendo duas ou três salas reservadas para funcionários responsáveis
pelas manobras dos trens de carga. A linha velha foi arrancada apenas em 2004, depois do fechamento da estação e sua reforma, que a
transformou em um centro de assistência para adolescentes carentes. Logo depois, entretanto, acabou com tudo e começaram as obras
de restauração: uma avenida foi construída em volta dela. Em 2008,
o Centro Cultural foi aberto com a estação totalmente restaurada.
Da plataforma da
Estação de Barretos,
não visível na foto, sai
o trem da Paulista
para São Paulo em
23.02.1953.
(Foto Leonardo
Bloomfield)
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Linha-tronco - KM 447,109
(1958) SP-0836
Inauguração: 01.07.1912 | Data de
construção do prédio atual: c. 1929
(prédio já demolido)
A ESTAÇÃO: A estação
de Frigorífico foi aberta como um posto telegráfico em 1912 e foi transformada em estação em 10/3/1921. Da
estação saía um ramal de bitola larga,
pertencente ao Frigorífico Anglo, com
4 km divididos em sub-ramais para o
transporte de gado e de carne. Este
ramal deu o nome para a estação. Os
trilhos desses desvios ainda existiam,
em fins de 1999, em pequena parte de
seu percurso, cobertos pelo mato. No
dia (29//12/1999), somente sobravam
a plataforma e as fundações da estação, já tomadas pelo mato. Em 2004,
a variante foi construída fora
de Barretos, em 2003, eliminando os
trilhos da área urbana da cidade.

Aqui, o frigorífico, em 1918: a legenda da
foto dizia: “Frigorífico de Barretos, com
ramal próprio que bifurca no KM
323,837”. Era a quilometragem da
época, ainda começando em Rio Claro,
bitola métrica ex-Rioclarense (Foto
Filemon Peres).

HISTÓRIA

MODIFICANDO
O STATUS
EDUCACIONAL DE
BARRETOS

UNIFEB FAZENDO HISTÓRIA
A Fundação Educacional de Barretos (FEB) nasceu com o objetivo
de criar e manter cursos superiores que colaborassem com o desenvolvimento científico, cultural,
econômico e social do País. Foi a
primeira instituição de Ensino Superior da região e sua trajetória pode
ser dividida nas seguintes etapas:
período de implantação, Faculdade
de Tecnologia, Faculdades autônomas, Faculdades Unificadas e Centro Universitário. Criada por Lei Municipal em 1964. Iniciou suas atividades dois anos depois com os
cursos de Engenharia Civil e Elétrica. Ao longo do processo de implantação contou com o apoio decisivo
da Prefeitura de Barretos, que doou
terreno localizado no antigo Aeroporto e destinou verbas do orçamento
municipal à instituição.
Para ministrar as aulas a Fundação contratou professores experientes que moravam em São Paulo e com o empenho da comunidade conseguiu superar as dificuldades financeiras dos primeiros anos.
Entre 1969 e 2003, a FEB manteve
cinco unidades autônomas de ensino: Faculdade de Engenharia de
Barretos (FAENBA), Faculdade de
Ciências de Barretos (FACIBA),
Faculdade de Odontologia de Barretos (FOFEB), Faculdade de Direito e Administração (FADA) e Colégio e Escola Técnica (CETEC).

Além do Centro de Pós-graduação (CPG) e do Instituto Tecnológico e Científico “Roberto Rios” (INTEC). Nessas três décadas se consolidou como uma instituição comprometida com o ensino de qualidade e prestação de serviços à comunidade.
A administração da FEB neste
período cabia ao Conselho Diretor,
formado por oito membros da comunidade barretense. Já administração das faculdades era função
do Diretor, escolhido entre o corpo
docente.
Em 2003 a estrutura administrativa da FEB se tornou mais centralizada com a unificação das quatro
faculdades e criação do cargo de
Diretor Geral.
Quatro anos depois as Faculdades Unificadas da Fundação Educacional de Barretos foram elevadas a categoria de Centro Universitário. Com isso, conquistou mais
autonomia universitária e pôde realizar a maior expansão de sua história com novos cursos de graduação e pós-graduação.
Neste momento a administração
do UNIFEB compete a Reitoria e
Conselho Universitário (Consu),
colegiado que reúne representantes
dos professores, alunos e funcionários. Já o Conselho Diretor passou
a ter um papel fiscalizador. Desse
modo, a nova estrutura administra-

tiva valoriza os princípios democráticos e a transparência.
Nos últimos 50 anos a Fundação
Educacional de Barretos vem crescendo com o Brasil e ajudando o país
a superar seus desafios, por meio,
do ensino, pesquisa e extensão. A
reconhecida qualidade de seus cursos formou milhares de profissionais, que se destacam em diferentes áreas.
As pesquisas de iniciação científica, especialização e mestrado incentivam os alunos a refletir sobre
os problemas nacionais. Além disso, a consequente inovação tecnológica e alta qualificação profissional
colaboram com o desenvolvimento
socioeconômico da região e do país.
As diversas modalidades de bolsas de estudo e os programas de
extensão oferecidos pela instituição
levam oportunidade e qualidade de
vida para muitas pessoas.As parcerias com instituições públicas,
organizações não governamentais,
associações e empresas privadas
também marcaram a trajetória da
fundação e foram importantes no
êxito de suas atividades.
E por fim, convém ressaltar, que
os desafios que a FEB superou só
foram vencidos graças a dedicação
e o compromisso dos professores,
funcionários e alunos. Que continuam dispostos a enfrentar os problemas e lutar por um mundo melhor.
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COMÉRCIO

Grupo
RQ Tecnologia
Reginaldo Humberto Queiroz,
nasceu em Barretos, é formado em
Engenharia Elétrica, pós-graduado
em BioEngenharia, o empresário é
proprietário da RQ Tecnologia.
A história da empresa começou
quando o empresário ainda cursava Engenharia Elétrica, ele vendia
calculadoras científicas e financeiras para os colegas de curso, calculadora esta que na época era o
que havia de mais revolucionário
tecnologicamente neste meio.
Com a formatura, veio o início de
um novo empreendimento com a
venda de linhas móveis de telefonia para empresas de Barretos e
toda a Região, sempre em busca
do que havia de melhor em
tecnologia. Por vários anos a empresa seguiu neste ramo como seu
carro chefe, até que sentindo a necessidade de atender melhor a cidade e seus clientes que já se espalhavam pelo estado a fora, surgia à ideia, através de muito estudo e dedicação, de investir em
tecnologia para empresas, como
automação comercial, industrial,
informática, suprimentos, e com
muito empenho, foram surgindo
novas ideias, como a fábrica de
etiquetas e rótulos no Distrito Industrial II, alcançando assim o sucesso que diante de tanta dedicação, foi apenas uma consequência.
Um dos grandes diferenciais do
grupo RQ é a qualidade de seus
produtos, visto que trabalham com
os maiores fabricantes do mundo
de tecnologia.
“O grande destaque de nosso
negócio está na Assistência Técnica onde conquistamos o maior
grau de conhecimento admitido
pelos fabricantes possuindo o certificado de PARTNERS FIRT que
nos coloca como a maior revenda
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de automação Industrial e Comercial do Brasil”, comenta o empresário.
A RQ Tecnologia é especializada em Engenharia Hospitalar atendendo mais de 700 hospitais espalhados por todo Brasil, além de
paralelamente possuir em sua
gama de clientes as maiores indústrias de alimentos Mundiais.
“A disputa pelos clientes num
mercado competitivo, com proliferação de múltiplos canais de vendas, exige foco no business e uma
equipe constantemente motivada,
reciclada em técnicas comercias
e na prestação de serviços. O serviço, no ponto de vista do cliente,
significa mais que um bom atendimento, ele quer soluções para o
seu negócio. Cada cliente deve
ser tratado como único em qualquer ramo de atividade que queira
prosperar nessa atual era do relacionamento. Sendo assim, com o
crescimento dos negócios de ambos os lados, do distribuidor e das
revendas, o dia a dia fica mais
complexo e o ideal é aliar a
tecnologia e a informação com o
relacionamento humano”, acrescenta Reginaldo.
A sede da empresa fica na Rua
24, no coração da cidade, em um
espaço amplo e moderno onde
abriga um Call Center de última
geração, com atendimento a empresas de todo o País. Possui ainda uma estrutura para treinamentos e reciclagem, o que possibilitou a ampliação da equipe de vendas para melhor atender aos clientes. Além de seu eccomerce,
sua loja virtual:
www.rqtecnologia.com.br, onde
o cliente conta com um mix de produtos diversificados das marcas
mais consagradas.

COMÉRCIO
A ECONOMIA BRASILEIRA ESTÁ
ESTABILIZADA. O MERCADO CRESCEU E
ESTAMOS PRONTOS PARA ATENDÊ-LOS.
QUEREM MELHORES NOTÍCIAS?
Há uma década o Brasil apresenta um ritmo de crescimento e de
atração de investimentos sem precedentes. Não somos mais o país
do futuro. Esse futuro já chegou e
quem não enxergar isso está perdendo o bonde da
história e deixando de aproveitar as oportunidades de
negócios de surgiram, quem não tiver um CRM para
gestão de seus clientes vão ficar fora do mercado. O
momento é de consolidar o espaço que o segmento de
automação conquistou no varejo, na indústria, no comércio e na área residencial. Vivemos na era da
automação, em que a tecnologia se desenvolve cada
vez mais para trazer praticidade, conforto e segurança
para as pessoas. Circulando em cidades de qualquer
porte, até em pequenas localidades, encontramos sistemas automatizados em pequenos comércios, supermercados, postos de gasolina, enfim, ninguém precisa
convencer nenhum empresário a optar por tecnologia.
O pulo do gato é oferecer a melhor solução para suas
necessidades, customizar e fidelizar a relação comercial, a relação de parceria verdadeira.
Eu estou otimista com atual conjuntura, motivo pelo
qual o grupo RQ Tecnologia vai fazer no ano de 2013

Por: Reginaldo Humberto
Queiroz

um grande investimento em nossa fabrica de rótulos e
etiquetas, para nos tornar uma das maiores fabricantes de etiquetas do Estado de São Paulo.
Barretos e o Brasil são a bola da vez, Barretos por
ter programas de incentivo fiscal como Proindeb para
trazer novas indústrias para nosso Polo Comercial, e o
Brasil por sediar a Olimpíadas, a Copa do Mundo, realmente não tem para nenhum outro País desta vez. A
vinda de novos players para o mercado brasileiro confirma que aqui é o melhor lugar para se investir.
A RQ Tecnologia está preparada: a força conjunta
da RQ Tecnologia com a RQ Etiquetas, os investimentos em infraestrutura, nossa capacidade de logística,
o forte relacionamento mantidos através de um CRM
Americano, a facilidade de nossos sites comerciais,
www.rqtecnologia.com.br ou www.rqautomacao.com.br,
a ampla diversidade de nossos produtos nos traz nosso grande sucesso, a qualidade de nossos treinamento para nosso colaboradores, nossos treinamento de
captação de novos clientes e manutenção diária de
nossa carteira traz o resultado.
Este é o quadro, a base, tela em branco em busca
de nossa inspiração e nosso trabalho. Vamos colori-lo
com nossa incansável capacidade de fazer a diferença!

COMÉRCIO

Tome Leve
O lugar mais gostoso da cidade!
Loja 1 | Barretos

Loja | Olímpia

Loja 1 | Colina

Loja 2 | Colina

Loja 1 | S.J.R Preto

Loja 2 | S.J.R Preto

Assad Antônio Daher, o “To” é Administrador de
Empresas pela USP-SP é proprietário de 9 Supermercados TOME LEVE sendo 2 em Barretos, 1 em
Olímpia, 2 em Colina, 1 em Jaborandi e 3 em São José
do Rio Preto.
Nascido em Colina, o empresário se tornou um
Barretense de Coração, “Tenho uma relação muito forte
com Barretos, foi aqui onde passei toda a minha adolescência, e cultivei amizades que trago comigo até os
dias atuais”.
Em 31 de março de 1974, após o desmembramento
da seção de “secos e molhados” da antiga Casa Brasil, fundada em 1933 por Assad Abrão Daher, surgiria
o Tome Leve Supermercados. No início, Antônio Daher,
contava com cerca de 28 funcionários em sua primeira loja. Foi neste ano 1974, que deram trajetória de sucesso do Grupo de Supermercados com a abertura
da 1º loja em Colina, com os anos foram aparecendo
oportunidades e o crescimento foi natural, e no ano de
1993 compraram o “Supermercado Zuca Serv” e assim começou sua história em Barretos.
Desde o início o empresário e sócios, seus 3 irmãos, mantendo hoje cada um a administração de um
ramo de atividade do Grupo, assumiam uma forma
diferenciada de trabalhar, investindo na prestação de
serviços, na aproximação dos clientes, na limpeza do
local e qualidade de seus produtos, e assim foram conquistando um público fiel.
Em sua trajetória de sucesso, “To” também fez história na política, foi Prefeito da cidade de Colina de 1983
a 1989, participando da vida política e de sua história
até os dias atuais, contribuindo e investindo para o crescimento desta.
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Loja | Jaborandi

Loja 3 | S.J.R Preto

Conforme a Rede foi crescendo, eles foram percebendo que cada local necessita de um investimento
diferente, e assim, quando decidiram pela abertura da
2º loja em Barretos, o empresário acredita que o estudo é essencial, pois o risco de um investimento é sempre muito grande, foi então que contrataram uma empresa para realizar uma pesquisa de campo na cidade, e analisar qual seria o seu público, e o melhor local
em Barretos. A Avenida 43 já se destacava pelo seu
nome, e atualmente tem atraído grandes investidores
para o local, portanto decidiram que ali seria o ponto
perfeito.
O Grupo Tome Leve tem como missão oferecer
um serviço diferenciado, com preço competitivo. “Há
uma concorrência acirrada no ramo, porém há espaço para todos, temos de oferecer um mix de produtos,
com preços acessíveis, e nossa Rede tem preços e
produtos para atender à todos os públicos”, comenta o
empresário.
O envolvimento do colinense com Barretos é nítido, e sua relação de carinho com a população é muito
grande, “Minhas relações de amizade com empresários e a população de Barretos foi preponderante para
que decidisse investir na cidade, me sinto um
barretense”, finaLoja 2 | Barretos
liza.

Para conhecer
um pouco mais
sobre essa Rede
de sucesso,
acesse:

www.tomeleve.com.br

COMÉRCIO

Grupo Joia
José Carlos Abrão Miziara nasceu em Barretos, é filho de Miguel
Abrão Miziara e Elisa Nasraui
Miziara, nesta edição o empresário nos conta um pouco sobre sua
história, e o sucesso de seus empreendimentos.
Conte sobre sua história até
chegar a empresário. Contar um
pouco sobre a história da Casa
Joia até chegar a Tecidos Joia em
Barretos?
Eu trabalhava na CPFL em São
Paulo (meu único emprego), fazia
o último ano de economia, quando
a Casa Joia encerrou suas atividades, voltei a Barretos, reabrimos
então como Tecidos Joia em abril
de 1974 vendendo apenas tecidos
por metro, os produtos confeccionados em grande escala ainda estavam limitados a roupas mais tradicionais.
Em 1975 surgiram as fábricas
de moda jovem como Ellus e
Gledson, acreditamos nesta tendência,
montamos
lojas
especializadas, depois diversificamos com calçados masculino, infantis, etc.
Hoje tudo é muito mais completo, há milhares de confecções com
todas as tendências de moda, preço e tamanho, com isto fomos
montando as lojas que hoje atendem todos os segmentos e todos
os clientes de Barretos e região.
Como o empresário faz para
que sua empresa se destaque
em um mercado cada vez mais
competitivo. Qual o diferencial
oferecido pela empresa?
Eu diria que os principais segredos são conhecimento do setor,
determinação, gostar do que se faz,
sorte, uma ótima equipe, etc. O diferencial de nossa empresa está
no algo mais que pode ser oferecido para fidelização de nossos cli-

entes, e o Grupo Joia faz o máximo para que seus crediaristas tenham o melhor em produtos, marcas, preços, prêmios e principalmente prazos, melhor divulgação
através de propagandas, lojas
climatizadas, confortáveis, bonitas
e com bons profissionais e bons
fornecedores.
Quais as principais características que fazem um grande empreendedor ?
Acima de tudo ser muito ousado e determinado, outras características como conhecer bem o segmento e também como escolher e
formar seus principais assessores
são muito importantes.
Qual é a sua missão como
empreendedor?
Basicamente um empresário
tem duas obrigações, dar empregos e participar das causas sociais da comunidade, já um, empreendedor a função maior é ser pioneiro, mostrar caminhos, motivar
com ações exemplos que podem
ser seguidos.
Qual é a expectativa que você
como empreendedor tem sobre
Barretos, para você como está
o comércio barretense hoje?
A expectativa é a melhor possível, Barretos tem conquistado
grandes empreendimentos em todos os setores, são conquistas que
com certeza mudarão a história da
cidade em curto prazo. Nosso comércio está forte e diversificado,
hoje os barretenses e moradores
da região dificilmente deixam de
encontrar o que precisam.
O que você quer realizar?
Qual é o seu objetivo com o
novo empreendimento para
Barretos? O que será o empreendimento?
Com relação às lojas do centro
já atingimos o ponto máximo de
cada loja, mas estamos diversifi-

“

Basicamente um empresário tem duas obrigações,
dar empregos e participar
das causas sociais da
comunidade, já um, empreendedor a função maior é
ser pioneiro, mostrar
caminhos, motivar com
ações exemplos que podem
ser seguidos.

”

cando. Temos um projeto de
ovinocultura em desenvolvimento,
um prédio no ramo de hotelaria que
deve ser inaugurado em 10 meses.
Há
também
um
projeto
habitacional e de construção de lojas para aluguel. Enfim, o Grupo
continua bem dinâmico e investindo.
Finalize deixando uma mensagem cidade de Barretos como
um todo.
Já há grandes investimentos
particulares na área de habitação
que é um segmento bastante promissor. Está havendo também investimentos nas áreas da educação, entretenimentos e principalmente saúde, isto se deve muito
ao trabalho dos barretenses ou
pessoas que estão aqui por que
amam esta cidade. Enfim há espaço e oportunidades para investir, se puder não perca este momento.
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CONHEÇA

Estúdio barretense é referência na
publicidade
Produtora de áudio reúne criatividade e tecnologia a serviço das
empresas anunciantes

A produtora de áudio AM1000 Estúdio é uma empresa genuinamente barretense especializada na criação, produção e gravação de peças publicitárias para
rádio, TV, cinema, telefonia e internet, e vem fazendo
a diferença nos breaks comerciais das emissoras.
Dirigida pela dupla de produtores musicais Antônio Álvaro e Milton Junior, e atuando no mercado desde 1994, é muito requisitada por anunciantes e agências de propaganda, tornando-se referência não só
em Barretos, mas também em todo interior paulista
e até em outros estados, principalmente em cidades
como São José do Rio Preto, Franca, Uberaba, Americana, São Carlos, Araçatuba e Catanduva, entre
muitas outras.
Com uma equipe de músicos, técnicos, cantores,
locutores, compositores e redatores, o estúdio oferece uma ampla variedade de soluções para quem precisa divulgar sua marca para um grande número de
pessoas e fazer com que ela seja sempre bem lembrada pelos ouvintes. Uma delas é o jingle, tipo de
mensagem musicada curta, com duração média de
30 segundos, muito utilizado para fixação da marca
ou mesmo de uma promoção especial. A AM1000
Estúdio faz os próprios arranjos com originalidade, e
desenvolve os jingles de acordo com o perfil da
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empresa anunciante e de seu público-alvo,
onde cada caso é estudado minuciosamente.
O spot, estilo de comercial somente falado, é mais uma opção de produção que
pode ser institucional, promocional (varejo), com vozes caricatas ou até mesmo
teatral, contendo histórias do cotidiano ou
ainda situações cômicas curiosas que
atraem a atenção do ouvinte para a sua
marca. A peça pode ainda conter uma trilha composta com exclusividade para reforçar a identidade sonora do anunciante.
A AM1000 Estúdio também produz esperas telefônicas personalizadas e atendimento digital para o sistema de PABX da
sua empresa, e disponibiliza em seu site
um banco de vozes onde o cliente pode
escolher o tipo de locução mais adequado
à sua mensagem.
Outra área onde a produtora de áudio barretense
atua é a de campanhas eleitorais, criando, produzindo e gravando jingles, vinhetas, spots, e até programas de rádio para o horário eleitoral.
Todas as produções da empresa seguem rigorosamente às normas do Conar (Conselho Nacional
de Autorregulamentação Publicitária), o que garante
total segurança e tranquilidade aos seus clientes.
A qualidade do seu trabalho é reconhecida inclusive nos festivais publicitários onde participa representando Barretos. A produtora já recebeu vários prêmios
importantes como o FestÁudio, da APP Ribeirão (Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto), Prêmio Diário de Comunicação, de São José
do Rio Preto, e Prêmio Regional de Publicidade da
Uniara, de Araraquara. Entre as gravações premiadas,
destacam-se os jingles “Nomes de Mães” e “Laços”,
feitos para as lojas barretenses Arlete Magazine e
Mariana Monteiro Bebê, respectivamente.
Contatos com a AM1000 Estúdio podem ser feitos pelos telefones (17) 3043-1133, 3322-9964 e 81222255, pelo site www.am1000.com.br, pelo e-mail
contato@am1000.com.br, ou ainda pelos perfis da
produtora nas principais redes sociais.

ECONOMIA

Forte e aquecida!!

A força da economia de Barretos reside nas atividades de agricultura, comércio, indústria e serviços.
Existe também expressão nas atividades ligadas ao
Turismo.
Na agricultura, a pecuária determinou o crescimento de Barretos por muitos anos, sendo ela uma
das bases de nossa economia até os dias atuais, seja
ela na produção de gado de corte, parte determinada
pelos confinamentos, ou na produção de gados de
elite, com matrizes de altíssima qualidade que nossa
cidade oferece aos pecuaristas de todo Brasil. No
campo, a cidade evidência sua forte diversidade, destaque para as áreas de pastagem, os grandes investimentos por parte das empresas na citricultura.
Ainda com o avanço da cana-de-açúcar em toda
a região, ocupando mais de 50% das pastagens, a
cidade consegue manter uma importante produção
de grãos como, soja, milho, sorgo. Não ficando atrás
também a haveicultura, extração do látex da seringueira. Outro setor que vêm ganhando destaque nos
últimos anos é a ovinocultura, criação de ovinos.
Na indústria, apoiando a economia de Barretos,
a cidade conta com 2 Distritos Industriais, dotados
de completa infraestrutura - água, esgoto, energia,
asfalto e telefonia, um fica situado na Região dos Lagos, com mais de 20 empresas; e o segundo, com
mais de 80 empresas, fica de frente à Rodovia Assis
Chateaubriand. Ganhando destaque em alguns setores, como de Plásticos, a cidade possui fabricação
de diversas embalagens seja para alimentos, ou líquidos, indústria química, farmacêutica,
domissanitário, e outros produtos além da industrialização de tubos de polietileno. No Setor Borracha, artefatos de borracha e plástico para setor de peças
automotivas. No Setor Farmacêutico, a cidade conta
com produção de vários medicamentos de destaque
nacional e internacional como, Bromoprida, Dipirona
Sódica, Dipirona Solução, Hidróxido de Alumínio,
Paracetamol, Sorisma, Vitamina C, dentre outros.
No Setor Mel, Barretos ganha o mundo através de
seus produtos, como, mel puro, mel composto,
energéticos, dentre outros.
No Setor Industrial de Carne, Barretos é sede de
duas das maiores potências do mercado de carne e
derivados do País, juntas produzem diversos tipos
de derivados da carne, como enlatados para tradicionais marcas do país e também abastecem o mercado internacional com cortes especiais de carne. Além
de uma empresa global, que produz produtos à base
de carnes cozidas, assadas e grelhadas, oferece soluções direcionadas exclusivamente ao mercado food
services.

No Setor Alimentício, Barretos tem produção de
cafés, de várias qualidades, além da produção de produtos em conserva. Na Construção Civil, a cidade
conta com empresas para pavimentação, para vários tipos de obras, além de usina de asfaltos. Destaque também para o ramo de móveis, confecções,
borracha, metalúrgica, mecânica, e produtos
countries.
Nos serviços, destaque na educação como Polo
Educacional, as faculdades em Barretos atendem a
quase todas as áreas de especialidades trazendo com
isto, a cada ano, um significativo número de estudantes, podemos afirmar que hoje recebemos mais estudantes universitários do que enviamos para outras
cidades. A saúde, o Hospital de Câncer - Fundação
Pio XII, é referência nacional e até mesmo internacional através do IRCAD BRAZIL (Instituto Internacional
de Pesquisa e Treinamento em Técnicas para Cirurgias Minimamente Invasivas). A Santa Casa e o Hospital São Jorge completam este seguimento. O Turismo também impulsiona a economia de Barretos, não
se resumindo apenas ao mês de Agosto quando acontece a tão esperada Festa do Peão. Durante todo o
ano vários eventos aquecem a economia e o turismo
da cidade, sendo abastecido pelo turismo de lazer,
turismo de eventos, de negócios, rural, de águas termais e muito mais.
No comércio, Barretos conta com lojas que se
adequaram cada vez mais à modernização, e podese notar a expansão que o Comércio tem alcançado
na cidade como um todo. Antes, o que era restrito
apenas à área central, hoje pode ser observado em
todas as zonas de Barretos, como Bom Jesus, Avenida 43, Messias Gonçalves, Roberto Frade Monte,
Mercadão Municipal, Necker Carvalho de Camargos,
Bairro Dr. Paulo Prata e o Terminal Rodoviário.
Em nosso comércio, encontramos condições de
pagamentos diferenciadas, grandes marcas, diversidade de produtos, atendimento, lojas modernas,
climatizadas e confortáveis, além de uma sadia concorrência. O consumidor consegue encontrar em
Barretos tudo aquilo de que precisa. São diversos
setores comerciais, como alimentação, hotelaria, vestuário, construção, calçados, serviços e vários outros segmentos que fazem do setor comercial um dos
mais completos da região.
Destaque também para o North Shopping, que é
hoje ponto de negócios e de lazer regional.
Com uma economia aquecida, Barretos cresce em
todos os âmbitos, e esta de braços abertos para receber novos investidores, que acreditam no nome de
nossa cidade.
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São mais de 60 empresas
Nossas indústrias levam o nome de Barretos
para o mundo!
Flora Néctar

Embrafós

SR Embalagens

Mariol

Cia do Sal
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Apoiando o desenvolvimento industrial de Barretos, a cidade conta com 2 Distritos Industriais, dotados de completa infraestrutura água, resgoto, energia, asfalto e
telefonia.
Um fica situado na Região dos
Lagos, com mais de 20 empresas,
Distrito Industrial I, e o segundo,
Distrito Industrial II com mais de
60 empresas, fica de frente à Rodovia Assis Chateaubriand, com
uma grande capacidade de crescimento.
O Distrito Industrial II reúne empresas de vários setores, sendo
elas nos setores de atividades: armazéns gerais, calderarias, construtora de engenharia, cutelaria,
depósito de bebidas, distribuidora
de materiais de limpeza, fábrica de
máquinas e equipamentos para
reciclagem, fabrica de produtos
para lavanderia industrial, ferramentas automotivas (motos), indústria cerâmica, adubos e fertilizantes, artefatos de cimento, artefatos de couro, indústria de
beneficiamento da borracha e do
couro, indústria de concretos e argamassas, indústria de derivados
do sal, embalagens em geral, embalagens plásticas e farmacêuticas, máquinas e equipamentos
para irrigação, indústria de móveis,
produtos derivados do mel, produtos químicos e inseminações, tubos plásticos, manufaturados de
subprodutos da borracha,
marmoraria, pavimentadora
asfáltica e terraplanagem, produtos para informática, reciclagem,
reformadora de pneus e serralheria industrial.
São mais de 1447 funcionários,
em aproximadamente 61 indústrias.

Poliplásticos

Vinagre

Faria Distribuidora

Neobrax

Moto Brasil

FC Construtora

INDÚSTRIA

Algumas de nossas empresas . . .
LigaForte Equipamentos “Usinas para concreto completa”

Fundada em abril de 1987 a empresa LigaForte
Equipamentos atua no setor metalúrgico projetando,
desenvolvendo e fabricando uma grande linha de produtos para indústria da construção civil e equipamentos especiais para o setor industrial em geral, além
de fabricação de USINAS PARA CONCRETO COMPLETA. Dentre seus produtos estão Dosadores para
agregados com ou sem silos de armazenamento temporário, Silos dosadores ou auxiliares para cimento á
granel, Roscas e esteiras transportadoras com Rasga sacos, Centrais dosadoras e misturadoras para
concreto, asfalto e bases, Equipamentos especiais
para centrais e usinas de concreto e Reservatórios
para água reciclada, potáveis ou combustíveis.
Além desses produtos, a LigaForte recupera equipamentos de qualquer marca ou modelo, bem como
a adaptação de sistemas de pesagem digital em equipamentos analógicos utilizando sistemas híbridos ou

100% eletrônicos. Projetam e montam mesas operadoras ou painéis de comando elétricos para usinas
de concreto, centrais dosadoras/misturadoras, tubos
misturadores, sistemas de dosagem temporizados
ou automáticos, soft-starters para motores trifásicos,
softwares para controle de usinas por PLC ou caixa
de relés para automatização de equipamentos de qualquer marca ou modelo. Serviços em automação elétrica hidráulica e pneumática sob encomenda não só
para usinas de concreto, mas também para qualquer
outra aplicação, como automatização de processos
ou projetos de linhas de produção. A empresa é composta por uma equipe treinada para montagem e
desmontagem de usinas de concreto de qualquer marca, novas ou usadas em qualquer lugar do Brasil.
A LigaForte Equipamentos fica na Rua Mahamud
Ali Dahas nº 680 – Distrito Industrial II, atende pelo
17-3322-6711.

Liberfós “Inovação em Bionutrição”

A Liberfós foi inaugurada em 25 de agosto de 2009.
Localizada em Barretos, a empresa nasceu da necessidade no desenvolvimento de produtos e processos inovadores na área de biotecnologia para a agricultura. Através de seus colaboradores a empresa
atende os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato
Grosso e Paraná, voltada para todas as culturas.
Com visão de oferecer ao agricultor qualidade, inovação, tecnologia no segmento agrícola, a Liberfós

auxilia na construção de uma agricultura sustentável, buscando a melhoria contínua do desempenho e
a proteção do Meio Ambiente.
A Liberfós oferece: Fertilizante Organomineral
Fosfatado que disponibiliza o fósforo retido a curto,
médio e longo prazo, devido à alta atividade
microbiológica o fósforo retido é liberado aumentado
a sua disponibilidade para as plantas.
A empresa investe na inovação, através de novos
produtos em parceria com as universidades, buscando na biotecnologia o diferencial para uma agricultura
sustentável.
“Barretos tem um comércio diversificado e muito
atuante em todos os segmentos. A grande característica de Barretos é ser um povo hospitaleiro e empreendedor. Hoje somos a capital nacional do Rodeio
e também a capital nacional da Saúde, com o Hospital de Câncer, Santa Casa, AMES e Faculdade de
Medicina. Barretos uma cidade do BEM”, finaliza o
empresário Renato Reis.
Liberfós Ind. e Com. de Fertilizantes Ltda fica na
Vicinal Luiz Donato, KM 1,2.
Acesse: www.liberfos.com.br e conheça.
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Grupo Móveis Carajás
Há mais de 34 anos no mercado de móveis planejados e decoração, a Carajás Móveis Finos & Planejados tem se destacado por fabricar e revender móveis de extrema qualidade e bom gosto.
A empresa é comandada pelos empresários
Manoel Ferreira Pires Júnior e Décio Ferreira Pires,
filhos de Manoel Ferreira Pires e Diva de Paula Pires.
A história da empresa, que passa de pai para filho, é marcada por muito esforço, trabalho, seriedade
e dedicação.
O pai dos empresários, Sr. Manoel “Nem” era funcionário público e o espírito de comerciante já o rondava, pois mantinha junto ao seu emprego um açougue na cidade, onde trabalhava sua mulher Dona Diva.
Depois de alguns anos fora do serviço público, Sr.
Manoel mantinha também um caminhão de transporte de cargas, o que facilitou a entrada do comerciante
para o ramo de compra e venda de laranja. Na época
alcançou o sucesso em pouco tempo, mas depois
de alguns anos percebeu que o ramo não era mais
tão produtivo e seguro, e então voltou para sua vida
de motorista de caminhão de transportes.
Em suas idas e vindas, Sr. Manoel, alimentado por
seu espírito empreendedor da época, juntou o dinheiro que tinha e comprou algumas sacas de café. Começou a barganhar o produto em suas viagens, em
troca de madeira. Aos poucos, ele trocava todos os
produtos que tinha por madeira, pois já visualizava
um futuro promissor nesta área.
Na época o comerciante recebeu um diagnóstico
médico, de que tinha pouco tempo de vida, diagnóstico este que não se concluiu por muitos anos, então
um filme passou em sua cabeça, e decidiu que deveria deixar alguma coisa para que seus filhos pudessem ter um futuro melhor.
No ano de 1979, abriu uma marcenaria e um ano
depois começou a fabricar pequenos móveis. Nesta
época, recebeu como pagamento de um cliente, máquinas de fabricação de móveis. Foi dado então o
pontapé inicial, com a fabricação de alguns móveis
por encomenda. Os clientes que na época acreditaram na empresa, muitos ainda são fiéis até hoje.
Com o famoso “boca a boca”, o número de clientes foi aumentando, assim também o de encomendas. No ano de 1984, os empresários começaram a
fabricar cadeiras. Contrataram um representante que
levou amostras do produto para muitas feiras em di20

versas cidades. Na época fabricavam aproximadamente 7500 cadeiras e 650 mesas/mês, ainda no local pequeno em que se instalaram no inicio.
No ano de 1990, receberam a doação de um terreno no Distrito Industrial II. A empresa já contava com
84 funcionários, dividindo o trabalho em 2 turnos. Os
empresários já haviam comprado novos maquinários,
e acreditavam que estavam vendo o sonho de sucesso de seu pai concretizado, e que iriam começar
a produzir em massa. Porém, o sonho foi paralisado.
Neste ano passavam pela transição da política do
Governo Collor de Mello, o que os fez voltarem a produzir móveis por encomenda e estacionar o sonho
da produção em massa.
De lá pra cá, a empresa passou por várias mudanças, cresceu e se atualizou, porém continua com
a produção de móveis por encomenda, com inúmeros clientes por todo o Brasil.
Aquele sonho que estava estacionado vem caminhando por outros caminhos, e ainda assim têm alcançado todo o prestigio que uma empresa de grande porte poderia ter. Além da fábrica, o Grupo possui
a loja Carajás Móveis Finos & Planejados e em breve
irão inaugurar a “New Planejados”.
A Indústria e Comércio de Madeiras Carajás Ltda
possui clientes em todo o mercado nacional. Trabalham com peças sob medida e também móveis de
exclusividade Carajás com toda a qualidade e bom
gosto que só a Carajás Móveis Finos pode oferecer a
você. Além de máquinas modernas, ecologicamente
corretas e pessoas treinadas para proporcionar o
máximo de qualidade e bom gosto, a empresa conta
ainda com uma Designer de Interiores sempre a disposição para organizar projetos e peças de decoração que combinem com aquele móvel fabricado.
A Carajás se destaca em Barretos e em todo o
País por fabricar móveis planejados e móveis em
geral com excelência e exclusividade de marcas
renomadas que só a Carajás possui em Barretos.
A Indústria e Comércio de Madeiras Carajás Ltda,
fica na Rua José Ferreira Sobrinho nº 2999 – Distrito
Industrial II – Fone: 17-3322-5930. A Carajás Móveis
Finos & Planejados fica na Avenida 25 nº 853 – Fone:
17-3322-4379.
Visite o site da empresa:
www.grupocarajasmoveis.com.br e conheça um
pouco desta empresa de sucesso.

INDÚSTRIA

Fortes em outros Polos da cidade...

ProTerra Irrigação, Locação de Máquinas e Poços Artesianos

Atuando no
mercado desde
1984, a Proterra
Irrigação iniciou
suas atividades no
ramo de irrigação e máquinas
agrícolas e, posteriormente, com perfuração e assistência em poços artesianos. Nos últimos anos, incorporou-se ao segmento da locação de equipamentos e
máquinas em geral, tornando-se referência no mercado regional. A Proterra, trabalha na assistência técnica
de poços artesianos e semi-artesianos que devem ser
submetidos a trabalhos de limpeza e manutenção em
intervalos compreendidos entre 12 e 24 meses dependendo principalmente das características físico/químicas da água captada e também na construção desses,
através de um projeto bem dimensionado e definido

quanto ao que se busca: custo x benefício. Existem 3
tipos de poços tubulares, dependendo do tipo de solo
existente: os poços em rocha, cuja captação de água
se faz através de fraturas existentes na parte cristalina
(rocha) dos solos. Os poços sedimentares, cuja captação é feita na parte sedimentar do solo (camadas arenosas). Nesses poços devem ser aplicados filtros para
a captação de água. Os poços mistos, que possuem
os 2 tipos de captação de água. A empresa está apta a
executar qualquer projeto de poço apresentado e atua
aproximadamente em todo território nacional.
A Proterra trabalha também com Irrigação, segundo
a empresa o uso eficiente da irrigação evita a escassez
global da água - economizar água, luz e serviços, além
de contribuir para a conservação da água no planeta.
Um sistema de irrigação para molhar as plantas impede o desperdício e valoriza o meio ambiente. Além do
serviço de paisagismo, a empresa também oferece o
serviço de Locação de máquinas e equipamentos de
pequeno porte para a construção civil, equipamentos
hidráulicos e de jardinagem, dentre vários outros produtos. O objetivo da empresa é oferecer aos clientes
toda segurança e qualidade necessárias. A Proterra fica
Av. Eng. Necker C. de Camargos nº 2711, Fone: 173323-5050.

EDUCAÇÃO

Educação continuada...
Quando a pessoa acaba uma graduação, ela deve pensar que ali não é o fim de seus estudos, pois ela
deve se manter atualizada e informada sempre. Fazer um curso após esse final, ou depois de algum
tempo é de suma importância para a constante atualização do conhecimento e do profissional, a imprescindível troca de experiências entre profissionais. Portanto cada curso possui sua importância, o
que importa é a dedicação de cada aluno e suas necessidades, o que não se pode é parar no tempo e
acreditar que a graduação irá lhe oferecer todo o conhecimento que você precisa, o mundo está em
constante modernização, e os conhecimentos mudam e se aperfeiçoam, o profissional deve procurar
manter-se atualizado sempre, e ir em busca da educação continuada.
Que o setor educacional de Barretos é destaque em todo o País, e nos firmamos como Polo Educacional todos já sabem, outros ponto de grande importância é a diversidade de cursos, especializações,
atualizações que a cidade oferece.

Especialização em Gestão Social Sustentável, Especialização em Matemática com ênfase em Geometria,
Especialização em Políticas Públicas e Direitos Sociais, Especialização em Redes de Computadores, Especialização em Endodontia, Especialização em
Implantodontia, Especialização em Ortodontia e Especialização em Periodontia.
ATUALIZAÇÃO:
Atualização Avançada em Endodontia, Atualização
em Cirurgia Oral, Atualização em Cirurgia Periodontal,
Atualização em Prótese sobre Implante e Atualização
Profissional em Implantes Osseointegráveis.
MESTRADO:
Ciência Odontológicas.

FACULDADE BARRETOS

www.freedigitalphotos.net

Conheça alguns desses cursos:
UNIFEB – CENTRO UNIVERSITÁRIO DA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS
POS-GRADUAÇÃO:
Especialização em Direito Civil e Processo Civil,
Especialização em Direito do Trabalho e Processo do
Trabalho, Especialização em Direito Penal e Processo
Penal, Especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho, Especialização em Farmácia Industrial, Especialização em Gestão da Tecnologia da Informação,
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PÓS GRADUAÇÃO:
ÁREA DE NEGÓCIOS – MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Gestão Competitiva de Negócios, MBA
em Gestão Empresarial para não Administradores, MBA
em Gestão de Vendas e Marketing e MBA em Gestão
Financeira, Controladoria e Auditoria.
ÁREA DE INFORMÁTICA – MBA executivo em
Gestão de Tecnologia da Informação.
ÁREA JURÍDICA – Pós em Direito e Gestão
Ambiental, Especialização em Direito Civil e Direito Processual Civil e Especialização em Direito Material e Processual do Trabalho e Previdenciário.
ÁREA DA EDUCAÇÃO – Especialização em
Pscicopedagogia Clínico Institucional.
ÁREA DA SAÚDE – Especialização em Enfermagem em Saúde Pública; Enfermagem em Urgência e
Emergência, Especialização Lato Sensu e Especialização em Saúde Mental.
EXTENSÃO:

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO – Contas a Pagar,
Receber e Tesouraria, Como elaborar e gerenciar Fluxo de Caixa, Auxiliar de Marketing, Noções de Contabilidade para Não Contadores, Competências e Habilidades Empreendedoras, Gestão de Tempo, Gestão de
Novos Projetos, Elaboração e Gestão de Plano de Negócios, Recepção e Atendimento: Pessoal e Telefônico, Rotinas de Departamento Pessoal, Excel – Básico
e Avançado e Matemática Financeira com HP12C.
ÁREA DE INFORMÁTICA – Oracle Database 10g:
PL/SQL Fundamentals, Introdução ao Oracle 9i: SQL,
Ferramentas para Identificar Melhorias em Processos,
Uso de Ferramentas pra Prática em Melhorias de Processo, ITIL V.3, Cobit 4.1, Gerenciamento de Projetos,
Coldfusion – Desenvolvimento de Software WEB (Construção de sistemas comercias / Páginas Dinâmicas),
Bootcamp – SAP e Websites.
ÁREA DE EDUCAÇÃO – Inclusão de Pessoa com
Deficiência Intelectual e Libras.

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE
BARRETOS DR. PAULO PRATA
PÓS GRADUAÇÃO:
Fisioterapia Oncológica.

Universidade Anhanguera – UNIDERP
ENSINO A DISTÂNCIA | PÓS GRADUAÇÃO:
Enfermagem do Trabalho, MBA Executivo em Educação à Distância, MBA em Controladoria, MBA em
Gestão Estratégica de Negócios, MBA em Gestão Pública, MBA em Gestão da Tecnologia de Informação,
MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Gestão de Projetos, MBA em Marketing e Vendas, Metodologias para
Educação à Distância, Psicopedagogia Institucional e
Serviço Social e Gestão de Projetos Sociais.

de Marketing, Gestão de Recursos Humanos, Gestão
do Terceiro Setor, Gestão e Planejamento de Projetos
Sociais, Gestão em Saúde, Gestão Financeira, Gestão
Pública e Segurança e Saúde no Trabalho
ÁREA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS – Gestão
Ambiental.
ÁREA DE DIREITO – Direito do Consumidor, Direito
do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Educacional, Direito Eleitoral e Processual Eleitoral, Direitos Humanos e Segurança Pública e Cidadania.
ÁREA DA EDUCAÇÃO - Arte e Educação, Cultura
e Trabalho, Direito Educacional, Educação a Distância:
Planejamento, Implantação e Gestão, Educação Especial - Deficiência Intelectual, Educação Especial – Geral, Educação Especial: Deficiência Auditiva, Educação
Infantil e Alfabetização, Ensino de História e Geografia,
Ensino de Inglês e Literatura Inglesa e Norte-americana, Ensino de Matemática, Ensino de Português, Literatura e Redação, Ensino de Química, Filosofia e Ensino de Filosofia, Formação de Tradutores em Língua Inglesa, Gestão Educacional, História Cultural, História da
Arte, História e Cultura Afro-brasileira e Africana, Pedagogia Ambiental, Pedagogia Empresarial,
Psicopedagogia no Processo Ensino-Aprendizagem,
Sociologia e Ensino de Sociologia e Supervisão e Inspeção Escolar.
ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Gestão Esportiva.
ÁREA DE INFORMÁTICA - Plataforma de Desenvolvimento de Web.
ÁREA DE TEOLOGIA - Sagrada Escritura e Teologia Contemporânea.

ISFP – Instituto Federal de São Paulo –
Campus Barretos
ENSINO A DISTÂNCIA | EXTENSÃO:
Capacitação Básica no Moodle.

Hospital de Câncer de Barretos
PÓS GRADUAÇÃO:
Stricto Sensus em Oncologia.

FISO – FACULDADES INTEGRADAS SOARES
DE OLIVEIRA
PÓS GRADUAÇÃO:

ISEB – Instituto Superior de Educação de
Psicopedagogia, Educação Especial, Educação Infantil,
Didática para Ensino Superior, Psicolinguística,
Barretos
PÓS GRADUAÇÃO:
Gestão Escolar, Educação Especial e Inclusiva,
Psicopedagogia Institucional, Educação Infantil, PsicoClínica, Alfabetização e Letramento, Atendimento Educacional Especializado, Educação Especial Inclusiva,
Libras e Braile, Gestão Escolar, Libras, Braile, Soroban,
Transtornos Globais do Desenvolvimento, Didática na
Educação Especial e Aspectos Fonaudiológicos Ed.
Especial.

Gestão Financeira e Mercado de Capitais (com ênfase
em RH) e Controladoria.
EXTENSÃO:
Libras e Dificuldades de Aprendizagem, Curso de
Programação de CLP, NR10, Comando Elétrico, Operador de Caldeira, Qualidade em Processos Industriais,
Solda – TIG/MG e Solda – Eletrodo Revestido.

Centro Universitário Claretiano – Polo
Colégio Nomeline

ENSINO A DISTÂNCIA | ESPECIALIZAÇÃO:
Gênero e Diversidade na Escola, Educação para as
Relações Étnico-raciais, Educação Especial e Gestão
Pública.

ENSINO A DISTÂNCIA | PÓS GRADUAÇÃO:
ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO - Geopolítica e Relações Internacionais, Gestão de Agronegócios, Gestão

UFScar – Universidade Federal de São
Carlos – Polo Barretos
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SAÚDE

Nossa Santa Casa
Karina Hiraici Sadão nasceu em Ribeirão Preto, é formada em Enfermagem e Obstetrícia pela Faculdade de Ciências da Saúde “Barão de Mauá”, Especialização em Oncologia
– Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
(USP-RP), Especialização em Administração Hospitalar –
UNAERP e atualmente cursa Especialização em Administração Hospitalar em Franca pela FEHOSP. Atualmente trabalha na Santa Casa de Misericórdia de Barretos, nesta
edição nos fala sobre a Santa Casa, contando um pouco
como está a Saúde em Barretos.

- Como está a saúde em Barretos atualmente?
A saúde em Barretos se divide em duas realidades; o Hospital de Cancer, AME e Santa Casa.
Todos atendem o SUS, porém o Hospital de Câncer e AME a Gestão é Estadual. Já a Santa Casa de
Barretos a Gestão é Municipal, atendemos o município de Barretos, uma região formada por 18 municípios que fazem parte da DRS-5 e os acompanhantes
de pacientes do Hospital de Câncer de diversos municípios do Brasil que por ventura são acometidos por
algum mal súbito. Por toda a complexidade de um
Hospital Geral, a Santa Casa de Barretos passa por
um momento difícil nos dias de hoje como todas as
Santas Casas do Brasil, pois o repasse do SUS é
feito através de um contrato com o município chamado “Contratualização”, esta é confeccionada pela série histórica dos procedimentos efetuados nos anos
anteriores, com isso, o Hospital acaba sendo penalizado em função da tabela SUS, que não consegue
cobrir o custo dos procedimentos e a Santa Casa tem
que arcar com este custo que hoje gera em torno de
40% do valor do repasse. Neste momento, entra a
contra partida da sociedade que colabora através dos
eventos feitos pela Captação de Recursos.
- Saúde em Barretos?
A Santa Casa de Barretos é um Hospital com 334
leitos, sendo: 10 leitos de UTI Adulto, 10 leitos de UTI
Neonatal, 15 Leitos de Berçario (Cuidados Intermediário Neonatal), 25 Leitos de Maternidade, 232 Leitos
de Internação Clínica e Cirúrgica, 23 Leitos de Psiquiatria, 06 Leitos de Isolamento, Serviço de
Hemodinâmica, Serviço de Litotripsia, Serviço de
Endoscopia, Serviço de Ecocardiografia, Serviço de
Hemodiálise, 10 Salas de Cirurgia (Centro Cirúrgico),
03 salas de Cirurgia (Centro Obstétrico), Pronto Socorro Adulto, Pronto Socorro Infantil e Pronto Atendimento Santa Casa Saúde.
- Hemodinâmica em Barretos?
A Hemodinâmica é um serviço de alta complexidade para procedimentos da Cardiologia, Vascular,
Neurocirurgia e Ortopedia. Na santa Casa de Barretos
é um Depto com equipamentos de tecnologia avan24

çada que existe desde 2008, porém, não foi viável
para o Gestor até o momento credenciar este serviço, para se ter uma ideia os pacientes de Barretos
são encaminhados para São José do Rio Preto para
fazer o procedimento com o mesmo médico que atende na Hemodinâmica da santa Casa. Temos a capacidade de efetuar Cateterismo, Angioplastia e etc.
Hoje, efetuamos somente para casos de convênios
ou particular. Neste ano de 2013, estaremos revendo
este serviço juntamente com a cirurgia cardíaca.
- Psiquiatria em Barretos?
A Ala Psiquiátrica na Santa Casa de Barretos existe
desde 2008; foi criada durante o movimento da
desospitalização dos pacientes psiquiátricos no Brasil. No Estado de São Paulo existiam muitos hospitais que abrigavam estes pacientes por décadas sem
que um familiar visitasse ou acompanhasse estas
pessoas. Pensando em humanizar a assistência e
desmistificar o doente mental o Ministério da Saúde
começou a criar mecanismos para trazer de volta esta
pessoa à vida em sociedade. Em Barretos, com o
fim do Hospital Vale do Rio Grande, o Governo do
estado ofereceu à Santa Casa leitos dos quais somente pacientes em surto psicótico internaria por um
curto espaço de tempo e isso vem ocorrendo até os
dias de hoje. A cidade de Barretos e região não têm
problemas com vagas para estes pacientes, pois o
serviço dá este suporte e o paciente volta em pouco
tempo ao convívio familiar. Este serviço é visto com
bons olhos pelo Ministério da Saúde e todos da área
da saúde, ainda mais por sermos Hospital geral.
- Patologias em Barretos?
A Santa Casa de Barretos tem um laboratório de
Anatomia Patológica que atende exames citológicos
e anatomo patológico (que são exames das peças
retiradas durante a cirurgia). É um Departamento que
presta serviços para Barretos e região, inclusive trabalha dentro de um Programa do Governo Federal
fazendo a leitura e diagnóstico de exames de
Papanicolau colhidos pelo Hospital de Câncer de
Barretos.
- Especialidades em Barretos?
As especialidades atendidas pela Santa Casa são:
Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia Geral,
Otorrinolaringologia, Cardiologia, Pneumologia, Cirurgia Torácica, Ortopedia, Neurologia e Neurocirurgia,
Cirurgia Pediátrica, Terapia Intensiva Adulto, Terapia
Intensiva em Neonatologia, Nefrologia, Cirurgia Buco
Maxilo, Psiquiatria, Infectologia, Urologia, Cirurgia
Vascular, Clinica Médica e Cardiologia
Intervencionista.

CULTURA

Trilhas

Cultura antiga
O modo de vida sertanejo ainda está
vivo na cultura barretense
A cultura do modo de vida sertanejo ainda pode ser visto por todos
os cantos de Barretos, como nas
manifestações artísticas, folclóricas
e culturais.
Podemos encontrar esse estilo,
em um dos vários tipos de Turismo
de Barretos, o Turismo Rural ou de
Lazer, ou até mesmo, o de Águas
Termais, pois os empreendimentos
investem muito em decorações que
relembram o modo de vida sertanejo
do passado barretense.
O Turismo de Lazer e Rural,
onde o turista pode visitar as comunidades rurais de Barretos e conhecer seus principais atrativos: comidas típicas, passeios a cavalo, trilhas ecológicas, passeios nas matas nativas e projetos ecológicos,
mostra bem a cultura de Barretos.
Além de muitas chácaras, hotéis
fazenda, ranchos, sítios e pousadas
têm investido para oferecer diversão
e conhecimento aos turistas.
Além disso, Barretos integra o
Circuito Sertanejo de Turismo, onde
fazem parte também às cidades de
Guaíra, Colômbia, Olímpia,
Guaraci, Icém e por vários outros
distritos e comunidades rurais existentes. Os rios da região vêm conquistando praticantes da pesca de
lazer, da pesca esportiva e esportes náuticos.
Destaque no lazer rural fica para
a pescaria no estilo pesque e solte,
ou até mesmo uma caminhada por
uma trilha em chão de terra batida,
ou ainda a oportunidade de tomar
um leite quentinho no curral, ou até

mesmo aliviar o stress do dia-a-dia
na beira do rio rodeado de amigos,
boa música caipira, regado de boa
comida caipira ou de uma boa Queima do Alho, você pode experimenta-la preparada como antigamente
em fogões improvisados, com lenha, composta por arroz carreteiro,
feijão gordo, churrasco de carne serenada e paçoca de carne.
O que colabora em vivenciarmos
nossa cultura antiga é fato de nossa
cidade ser cercada por muitos rios e
matas preservadas, reunindo uma
grande quantidade de animais silvestres, fazendo um passeio pelas trilhas, os turistas e barretenses podem conhecer esses paraísos.
São diversas opções, a cidade
está rodeada por eles, e você não
precisa ir tão longe para descansar.
O artesanato produzido nas fazendas, sítios, ranchos e chácaras
da zona rural, também atraem os
olhares de apreciadores e colecionadores.
Uma cultura mantida até os dias
atuais, são os passeios no final das
tardes e nos finais de semana, com
toda a família pela Região dos Lagos, composta por 3 exuberantes
lagos, muitas pessoas ainda levam
seus filhos para admirar a natureza
e respirar o ar puro do local.
As opções de lazer em Barretos
são muitas e bastante diversificadas,
atendendo assim a todos os gostos,
além de demonstrar que ainda
estamos intimamente ligados ao
modo de vida sertanejo do povo simples do interior.

Região
dos
Lagos

Pousada
das
Comitivas

Pousada
das
Comitivas

“

O Turismo de Lazer e Rural,
onde o turista pode visitar as
comunidades rurais de
Barretos e conhecer seus
principais atrativos: comidas
típicas, passeios a cavalo,
trilhas ecológicas, passeios
nas matas nativas e projetos
ecológicos, mostra bem a
cultura de Barretos.

”

25

PRESTADORES DE SERVIÇO

Entenda a Ortodontia
Esclarecimentos sobre a Ortodontia, por Dr. Djalma Sarri Mateus

Dr. Djalma Sarri Mateus nasceu
em Barretos, é filho de Domingos
Mateus Martins e Ida Sarri Mateus,
e foi na sua infância que despertou o interesse pela Odontologia.
No ano de 1971 entrou na Faculdade de Odontologia de Araçatuba
– UNESP, fez pós graduação nos
EUA.
O número de Faculdades de
Odontologia nos últimos anos cresceu espantosamente, “Hoje são
203 faculdades no País, acredito
que as pessoas devem buscar
então pela qualidade do Curso e da
Faculdade”, comenta Dr. Djalma.
Em nossa cidade contamos
com 350 dentistas atualmente, e a
Faculdade de Odontologia do
Unifeb, contribui para impulsionar
a área em Barretos. Para Djalma,
“A Faculdade de Odontologia veio
para fortalecer o nome de
Barretos, dando oportunidades
para todas as famílias que um dia
sonharam em ver seus filhos profissionais da área”, acrescenta.
Portanto, a área de odontologia
está cada vez mais aquecida e
competitiva, Dr. Djalma acredita
que um profissional para obter destaque deve sempre fazer cursos de
atualizações e reciclagens, utilizando tecnologia atual e acompanhando sempre a modernização.
Especialista em Ortodontia, Dr.
Djalma comenta que todos os dentistas podem exercer a Ortodontia,
porém reafirma a frase “Seu sorriso merece um Especialista. Aparelho é com o Ortodontista”, destacando que para obter bom resultado você sempre deve procurar
um Ortodontista, e um profissional
26

específico para cada área que deseja da Odontologia.
Conheça um pouco sobre a
Ortodontia: É um ramo da odontologia que tem por objetivo detectar, estudar, prevenir e corrigir as
irregularidades das posições dos
dentes e dos maxilares, e as deformidades da face produzidas por
estas irregularidades.
O que é maloclusão. O que a
produz? É o nome técnico para as
irregularidades das posições dentais e da oclusão. Existem duas
causas gerais que produzem más
posições dento-maxilares que são:
hereditárias e adquiridas, a última
causada pelos maus hábitos.
Em que idade deve ser iniciado
o tratamento ortodôntico?
A natureza da maloclusão determina a idade em que deve se iniciar o tratamento. Compete, portanto, ao ortodontista, determinar em
que época o tratamento deverá ser
iniciado. De uma maneira geral é
em torno dos 7 anos, quando
caem os dentes de leite anteriores
e erupcionam os permanentes, a
melhor época para a criança ser
examinada pelo ortodontista. O tratamento pode ser feito também em
adultos.
O que determina o custo do tratamento ortodôntico?
O custo varia dependendo de
cada caso, uma vez que não existem dois casos iguais. Alguns fatores que determinam o custo do
tratamento são: complexidade do
caso, tempo total do tratamento, o
número de vezes que o paciente
deverá ser controlado, tipo de aparelho, cooperação do paciente.

- Graduação pela Faculdade de
Odontologia de Araçatuba-UNESP;
Pós Graduação pela Fac. de Odontologia da University of LouisvilleKy.USA; Ex-estagiário da Disciplina
de Ortodontia da UNESP.
- Cursos: Charles H. Tweed
Foundation-Tucson-Ariz.USA;
Kesling and Rocke Orthodontic
Group- Westville-Ind.USA; Lawrence
Andrews Foundation-San DiegoCalif.USA; Alexander Vari-SimplexArlington-Texas.USA;
Damon
System Dr. Willian Thomas-Palm
Springs-CA.USA
- Especialista em Ortodontia, registrado pelo CRO-SP.
- Membro da ABOR- Associação
Brasileira de Ortodontia.
- Membro da WFO – World
Federation of Orthodontists.

ARTIGO

OS NOVOS DIREITOS DOS
EMPREGADOS DOMÉSTICOS
No último dia 03 de Abril, entrou
em vigor a EC 72, que estende
vários direitos para os trabalhadores domésticos. Isto veio após
muita polêmica e discussão, principalmente se será possível aos
empregadores suportarem as obrigações criadas.
Por primeiro, cabe dizer que as
alterações não se aplicam aos chamados diaristas, aqueles que prestam serviços de natureza não contínua nas residências, em torno de
01 ou 02 vezes na semana, sendo
assim, as novas regras serão aplicadas àqueles que trabalhem de
forma contínua, 03 vezes ou mais
na semana, tais como cozinheira,
passadeira, arrumadeira, motorista, jardineiro, babá, cuidadora, vigia, entre outros.
O que a nova Emenda Constitucional adicionou para a categoria dos domésticos, são alguns direitos que antes eram aplicados
apenas
para
empregados
Celetistas, de empresas em geral
e de serviços rurais.
Vejamos as principais alterações:
1) O FGTS que antes era facultativo agora passa a ser obrigatório, inclusive com a multa de 40%
quando houver despedimento, todavia, persiste divergência no meio
jurídico se isto será aplicado de
imediato ou dependerá de regulamentação.
2) Como o doméstico passará
a ter o FGTS, também passará a

gozar dos benefícios do seguro
desemprego quando for dispensado, persistindo neste caso a mesma discussão sobre sua vigência
de imediato ou após regulamentação.
3) Remuneração do trabalho
noturno superior à do diurno - Isto
é novidade, já que não havia distinção entre a remuneração do trabalho diurno para o noturno. A aplicação deste dispositivo dependerá de regulamentação por lei, já
que a CLT não é aplicada automaticamente.
4) Salário-família pago em razão
do dependente do trabalhador de
baixa renda nos termos da lei. O
doméstico passará a ter direito a
salário família, todavia, este direito
ainda será regulado por lei própria,
provavelmente em moldes parecidos com os trabalhadores de outras categorias.
5) Duração do trabalho normal
não superior a 08 hs diárias e 44
hs semanais. Ao meu ver é a principal alteração, visto que agora os
domésticos não poderão trabalhar
além deste limite, ou caso o faça,
terão direito as horas extras.
6) Assistência gratuita aos filhos
e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em
creches e pré-escolas. É um tipo
de auxílio-creche, onde se paga
determinado valor por filho até 05
anos de idade, que, todavia, depende de regulamentação para ser
aplicado.

Renato de Souza
Sant’Ana
Advogado com
especialidade em
Direito do Trabalho,
Sócio Administrador de
Sant’Anna e Sant’Ana
Advogados Associados

Permanecem os direitos já existentes, como garantia de receber
pelo menos o Salário mínimo, a
Irredutibilidade do salário, 13º salário, Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, férias anuais remuneradas,
Licença à gestante, Licença-paternidade, Aviso prévio proporcional
ao tempo de serviço e Aposentadoria.
Nestas poucas linhas é o que é
possível dizer, sendo que nos próximos meses, com a aplicação da
nova EC, muitas indagações e interpretações surgirão, mas em linhas gerais são as principais alterações ocorridas.
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