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Editorial

André Luís Peroni Ângelo

Chegou o fim de um ciclo

Revista

Todo final de ano é tempo de reflexão e de fazer
um balanço de como foi o ano. Para nós, este fim de
ano tem um significado ainda maior, pois está
findando uma gestão frente a ACIB, ou melhor, um
ciclo de 4 anos.
Resumidamente, acreditamos que o saldo foi
positivo, com muitas conquistas e muitos avanços.
Claro que nem tudo é perfeito e nem sempre
conseguimos fazer tudo que planejamos, mas diante
das dificuldades fizemos tudo com muito carinho.
Das conquistas, destacamos os prêmios das
promoções, que foi uma das maiores de todas as
ACIs do Brasil. Outra iniciativa interessante foi a de
premiar os bairros com prêmios exclusivos para zona
sul, leste, norte e sul.
Durante este período, tivemos um grande
crescimento do comércio em Barretos, destacando
a inauguração do North Shopping Barretos, e
acredito que conseguimos um equilíbrio entre apoiar
a implantação do Shopping (a ACIB esteve presente
desde o primeiro momento) e conservar e apoiar os
demais polos comerciais da cidade.
Nas relações com entidades, conseguimos
estabelecer uma boa relação com o Sindicato dos
Empregados e hoje podemos dizer que temos um
canal aberto, apesar de cada um buscar o seu
interesse, mas podemos buscar o melhor para o
comércio de Barretos.
Com o poder publico tivemos algumas
dificuldades nos 3 primeiros anos com a falta da
liberação do horário do comércio e um desgaste
desnecessário, mas por fim tivemos que buscar
judicialmente a liberação.
O acordo para manutenção do monitoramento
do centro não teve apoio da prefeitura e a ACIB
teve que assumir integralmente os custos,
prejudicando outros investimentos que estavam
previstos.
Porem, na atual gestão, estamos tendo voz
ativa, inclusive na escolha dos nomes das Secretarias
de Desenvolvimento Econômico e na Diretoria de
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Indústria e Comércio, nas ações de interesse do
comércio e esperamos finalizar com a conquista da
Creche da Mãe Comerciária.
Procuramos fazer o melhor possível para equipar
a ACIB e assim prestar um bom serviço aos associados.
Fizemos a troca de todos os computadores da ACIB
e fizemos a troca do software de gestão e consultas,
implantando ummais moderno e mais seguro.
Fizemos a implantação do Cartão ACCredito que
fortalece o comércio local e que nos próximos anos trará
bons frutos para a nossa Associação e o comércio local.
No aspecto social tivemos, como sempre,
grande participação em todos os eventos culturais e
filantrópicos e, nos últimos 4 anos, podemos destacar
a participação decisiva na estruturação do Barretos
Esporte Clube em apoio ao ex-presidente Marreta, que
deixava a presidência da ACIB e assumia a presidência
do BEC. Nos últimos 2 anos, tivemos uma participação
direta na Provedoria da Santa Casa, diretoria que
organizou aquele hospital.
Mantivemos os projetos existentes como
Empresário do Ano, Lista Telefônica, Revistas e Jornais
e como inovação trouxemos o programa de TV, ACIB
na TV que semanalmente levou a voz e a imagem do
empresário, mostrando “o que Barretos tem”.
Claro que muitas coisas estão por fazer e nem
tudo é possível, mas estarei à disposição para ajudar a
próxima diretoria, com a experiência adquirida a manter
a importância da nossa ACIB para a nossa comunidade
e para os empresários. Tenho neste momento a
sensação de dever cumprido.
Para finalizar, quero agradecer primeiramente ao
Grande Arquiteto do Universo a força para este desafio,
aos diretores que me deram apoio, aos funcionários
da ACIB que efetivamente carregam o “piano”, e à
minha família, que soube aceitar as minhas ausências e
deram respaldo neste trabalho.
A todos não resta outra palavra para finalizar, se
não: Obrigado, obrigado, muito obrigado!!!
André Luís Peroni Ângelo
Presidente da ACIB

são. Além de maior e melhor base cadastral de
empresas do mercado brasileiro. Com links para
acesso à solução de SCORE CRÉDITO PJ, avaliando a probabilidade de inadimplência de maneira rápida e objetiva. E ainda acesso ao novo
formato de “Alerta de Fraudes”, onde são apontados, quando há, vínculos entre sócios do CNPJ
consultado e empresas no mesmo logradouro, já
com link no CPF direcionando para a versão
CERTOCRED PF.
O SCPC Integrado – Pessoa Física reúne,
em um único relatório, as informações obtidas no
SCPC e SCPC Cheque, proporcionando a agilidade e a praticidade exigida pelo dia a dia dos
negócios. É também uma poderosa ferramenta
para proteger sua empresa de fraudes. Na resposta, você obtém informações completas, como
dados específicos do cheque consultado, débitos de títulos vencidos, cheques devolvidos informações restritivas informadas pelo mercado.
Na resposta dele, você recebe uma Síntese
cadastral do CPF consultado, Endereço de instalação do telefone, quando fornecido o número
na consulta pelo cliente, Consultas anteriores (últimos 90 dias), Consultas de cheques realizadas
nos últimos 30 dias pela mesma loja ou rede de
lojas, Endereço de instalação do telefone quando fornecido o número na consulta, Endereço da
agência bancária com até dois telefones, Registros de débitos informados por clientes em nível
nacional (últimos cinco anos), Títulos protestados informados por cartórios do Estado de São
Paulo (últimos cinco anos), Alerta de documentos furtados, roubados ou extraviados e de uso
indevido de documentos, Todos os motivos e
cheques devolvidos informados pelo usuário e
CCF, Todos os motivos e cheques sustados informados por bancos conveniados e usuários,
Devolução contumaz pelo motivo 21, ou seja,
cheques sustados ou revogados. Informa três ou
mais ocorrências nos últimos seis meses e Alerta
de cheques roubados, furtados ou extraviados.
Através desta consulta, a empresa conta com
o mais completo e seguro serviço de informações de cheques do Brasil, Previne-se de fraudes e ainda ganha velocidade nas decisões.
Revista

A ACIB - Associação Comercial e Industrial de
Barretos - é a “Casa do Empresário Barretense”. A Acib
possui um serviço completo para consultas ao SCPC,
SPC e Negativação de Devedores, que inclusive podem
ser realizadas pelo site, ou pelo 0800-777-4024 ou 0800707-8024, 24hrs. Através da negativação, os consumidores inadimplentes são apontados em Barretos e em
todo o Brasil.
Conheça algumas destas consultas:
O Certocred – Pessoa Física, uma ferramenta que
reúne informações de identificação, localização,
comportamentais e restritivas, essenciais para apoiar suas
decisões comerciais. Com o Certocred, você tem mais
segurança nas operações de vendas a prazo, parceladas, empréstimos e financiamentos. Também é possível
verificar a probabilidade de inadimplência do consumidor, o que contribui ainda mais para a rentabilidade do
seu negócio. O Certocred está disponível nas versões
resumida e completa, podendo se adaptar facilmente à
necessidade da sua empresa.
Você recebe informações como, Nome completo,
Data de nascimento, Nome da mãe, Título de eleitor,
Endereço de instalação do telefone, Registros de débitos SCPC, Títulos protestados nacionais, Informações
de cheques, Informações de conta-corrente, Consultas
anteriores nos produtos de crédito e Probabilidade de
inadimplência. Com isso a empresa ganha, facilidade na
análise de crédito, com simplicidade na exibição dos dados, decisões mais assertivas devido à qualidade de informações e um aumento na rentabilidade, com maior
segurança na concessão de crédito e vendas a prazo.
Com o Certocred – Pessoa Jurídica consolida em
um mesmo produto informações de identificação e localização de empresas, dados comportamentais e restritivos, links do Score Crédito PJ e indicativo de fraude, é
ideal para atender de forma prática e eficiente o dia-adia das relações comerciais.
Através dele você recebe informações como, Capital
Social da empresa, Ramos de atividade secundários,
Composição societária, Outras participações do CNPJ
consultado, Score Crédito PJ, Detalhamento das Informações restritivas da empresa, Indicativo de fraude com
destaque dos vínculos entre sócios e empresas no mesmo endereço e Consultas ao CNPJ.
Ele concentra em uma consulta diversas informações
importantes para a análise de crédito, organizadas de
forma simples e modular, facilitando o processo de deci-

Acib

Acib oferece segurança para
seus negócios
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Infraestrutura

www.tripadvisor.com.br

Barretos está localizada ao norte do Estado de São
Paulo, distante 427 km da Capital, com população
estimada de 115 mil habitantes, mais a população flutuante.
Sua área territorial é de 1.563,61 km2. Podemos dizer
que Barretos é o eixo de ligação entre Estados importantes
da nação, pois as rodovias que cruzam a cidade
possibilitam a ligação para qualquer região do país. A
cidade também é sede da 13º Região Administrativa.

Rodovias
Barretos é servida pelas Rodovias Estaduais: SP 326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima, que no sentido
sul, leva à cidade de São Paulo, à Rodovia Washington Luiz e Complexo Anhanguera/Bandeirantes; e a
SP 425 – Rodovia Assis Chateubriand, que leva a São José do Rio Preto e à Anhanguera.
Local
Campinas (SP)
Franca (SP)
Ribeirão preto (SP)
Santos (SP)
São J. dos Campos (SP)
São Paulo (SP)
São José do Rio Preto (SP)
Belo Horizonte (BH)
Brasília (DF)
Campo Grande (MS)
Curitiba (PR)
Goiânia (GO)
Rio de Janeiro (RJ)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

(Térrea)
344 Km
138 Km
126 Km
510 Km
513 Km
424 Km
96 Km
630 Km
693 Km
814 Km
768 Km
494 Km
852 Km

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

(Aérea)
310 Km
118 Km
100 Km
453 Km
409 Km
390 Km
96 Km
487 Km
482 Km
619 Km
551 Km
450 Km
624 Km

Barretos é um eixo de
ligação entre
importantes Estados
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Energia
O abastecimento de energia na cidade é realizo pela CPFL – Cia Paulista de Força e Luz, que conta com
3 subestações de energia, abastecendo mais de 45 mil imóveis em Barretos.
Água e Esgoto
O SAAEB abastece com água tratada o Município de Barretos e os Distritos de Alberto Moreira, Ibitú
e Adolfo Pinto. O sistema de distribuição de água é composto por 500 Km de redes, contando com 39.852
ligações de água. O sistema de coleta de esgoto é composto por 499 Km de redes coletoras que levam o
esgoto às Estações de Tratamento. Hoje o SAAE atende 100% da população do município com redes de
água e 100% com redes de esgoto. Dos 100% de esgoto coletado, 100% são tratados.
Ruas e Avenidas
Contando com um mais ou menos 500 km de ruas e avenidas, mais de 90% delas asfaltadas, o barretense
dispõe de, aproximadamente, 45 mil domicílios recenseados.
Aeroporto Municipal
Barretos é servida pelo Aeroporto Municipal Chafei Amsei, que possui 1.800m de pista, e um terminal de
passageiros com 390m2, além de estacionamento com 80 vagas.
Frota
A frota da cidade é composta por: Automóveis: 37.735, Ônibus: 558, Micro-Ônibus: 212, Caminhões:
1.919, Caminhão Trator: 281, Reboques: 771, Semi Reboque: 347, Ciclo Motor: 504, Triciclo: 9, Tratores:
9, Motocicletas: 20.995, Motonetas: 4.846, Camionetes: 4.595, Camionetas: 1.979, Utilitários: 217 e Veículos
de Outro Tipo: 19.
Saúde
A saúde de Barretos é servida por 4 Hospitais: Hospital de Câncer Barretos, Hospital São Judas, Hospital
São Jorge e Santa Casa de Misericórdia de Barretos. Além de 2 AMEs: AME Cirúrgico e AME Clínico, 15
UBS – Unidades Básicas de Saúde : sendo 13 em Barretos e 2 nos Distritos de Ibitú e Alberto Moreira.
Barretos possui ainda 1 Posto Central de Atendimento. A cidade conta com o 3º IRCAD do Mundo, o
Instituto de Pesquisa contra o Câncer do Aparelho Digestivo, um centro de treinamento de medicina robótica,
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responsável por formar médicos em cirurgias
minimamente invasivas. Juntamente ao Hospital Pio XII,
a cidade possui ainda um Hospital de Câncer
InfantoJuvenil de Barretos.
Educação
A cidade possui 94,1% da população alfabetizada,
sendo aproximadamente 83.000 pessoas, crianças,
jovens e adultos. O Ensino Superior é composto por 5
Instituições, Centro Universitário do UNIFEB,
Faculdade Barretos, FISO – Faculdades Integradas
Soares de Oliveira, ISEB – Instituto Superior de
Educação de Barretos e LiceuTec, juntas oferecem mais
de 40 cursos superiores, e também um Instituto Federal.
Dentre eles, Administração, Odontologia, Direito,
Agronomia, Zootecnia, Serviço Social, Nutrição, dentre outros. São 4 Escolas Particulares, Colégio Drummond,
Nomelini Anglo, Colégio Plus e Colégio Barretos. Além de 12 Escolas Estaduais e 17 Escolas Municipais, sendo 1 no
Distrito de Alberto Moreira. Barretos possui ainda 4 Escolas no Perímetro Rural, sendo elas, Barragem, Brejinho,
Povoado do Prata e Três Barras. São 4 escolas técnicas que contribuem para a educação profissional do barretense,
o CETEC, LiceuTec, Centro Paula Souza e o Senac. Além de 46 escolas pré-escola e 40 creches, incluindo 21
CEMEIEF – Centro Municipal de Educação Infantil e Escola Fundamental.
Segurança
A segurança em Barretos é composta pelo 33º BPMI - Batalhão da Polícia Militar – contando com unidades do
Canil, Rocam, Radiopatrulhamento, Policiamento Ostensivo a pé, Base Comunitária Móvel, Patrulhamento Tático
Móvel, Policiamento de Trânsito e Postos Policiais Fixos.
Além de Posto Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária (Posto Rodovia Faria Lima), Posto dos Bombeiros, Policia
Cientifica, Conselho Tutelar e Agentes Municipais de Trânsito.
Delegacia Seccional de Polícia, 2 Distritos Policiais (1º e 3º), Delegacia de Investigações Gerais – DIG, Delegacia
de Investigações sobre Entorpecentes – DISE e Delegacia de Defesa da Mulher,
Órgãos Públicos
Órgãos Municipais: Prefeitura Municipal, SAAEB – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Câmara Municipal,
Museu, Cemup, Cemart, Terminal Rodoviário de Barretos e Velório Municipal.
Órgãos Estaduais: Fórum, Diretoria Regional de Ensino, Cartório de Registro de Imóveis, 1º Cartório de Processos,
Juizado de Pequenas Causas, Procon, 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 e IAMSPE
– Instituto de Assistência do Servidor Público Estadual.
Órgãos Federais: Justiça Federal, Receita Federal, 4 Cartórios (1º Tabelião de Notas, Cartório Eleitoral, Cartório
de Registro Civil, Cartório de Registro Civil – 2º Subdistrito de Barretos), IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, Gerência Regional do Trabalho e Justiça do
Trabalho.
Meios de Comunicação
O setor de comunicação de Barretos é composto por 7 Emissoras de Rádio (3 AM e 4 FM), 2 TVs locais - TVB
e TV Câmara, 2 Jornais Diários e 6 Jornais semanais e quinzenais.
Cultura
A cultura barretense dispõe de 3 Salas de Cinema, Cine Barretos, 2 Teatros, 2 Bibliotecas, 1 Museu Municipal,
1 Museu do Peão, Estação Cultura e Academias de Cultura (ALAB, ABC, Uniart) e o Centro Municipal de Artes Cemart. Além das Culturas Sertanejas, Religiosas, Musicais e Gastronômicas.
Lazer
São diversas opções de lazer em Barretos, proporcionadas por 3 clubes sociais (RPCC – Rio das Pedras
Country Club, Grêmio Literário e Recreativo e União dos Empregados do Comércio), 7 ginásios de esportes, a
Região dos Lagos, Barretos Country Acqua Park, Passeios Rurais em Chácaras, Ranchos, o North Shopping
Barretos, aproximadamente 100 bares e restaurantes, calçadão central, Clube de Golfe e muito mais.
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Barretense da Gema

Guilherme Ávila, uma história de
determinação e amor por
Barretos

Revista

O prefeito de Barretos, Guilherme Henrique de
Ávila, é um apaixonado pela sua cidade e acredita
que determinação, ao invés de apenas uma
qualidade, é um componente imprescindível para
o gestor público. Em seu primeiro ano como chefe
do Executivo municipal, o ex-vereador, eleito
prefeito em 2012 com 57,8% dos votos válidos,
tem sua determinação colocada à prova quase
todos os dias. Após equacionar a grave situação
financeira do município, inclusive pagando mais de
R$20 milhões em dívidas da gestão anterior, o
jovem prefeito recebeu outra missão difícil: assumir
a administração da Santa Casa, por orientação do
Ministério Público, para buscar salvar a instituição.
Mesmo com uma rotina de trabalho que começa
às 7h e normalmente vai até 23h, muitas vezes
trocando o almoço por um sanduíche, Guilherme
Ávila ainda encontra tempo para cuidar
pessoalmente dos seis cachorros que ele e a esposa
Andreza Junqueira Franco Marrelli, presidente do
Fundo Social de Solidariedade, criam em casa. É
nos raros momentos livres nos finais de semana que
ele encontra algum tempo pra levar a turma de casa
para banho e tosa.
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Guilherme Ávila nasceu em Barretos há 35 anos
(completados no último dia 9 de dezembro). Desde
criança, sempre gostou das manifestações culturais
da cidade. Não por acaso, entre as decisões do
primeiro ano de governo estão o resgate de eventos
como o Desfile Cívico e Folclórico de 25 de agosto
e da Alvorada de abertura da Festa do Peão. Ainda
na infância, o talento para a liderança começou a
se manifestar inicialmente como líder de turma.
Tinha apenas sete anos de idade, quando disse para
a mãe: “Vou ser prefeito de Barretos”.
Só passou um período fora de Barretos, entre
1998 e 2001, quando cursou Fisioterapia em
Franca. Após formar-se, iniciou suas atividades
profissionais no Hospital São Jorge e posteriormente na Prefeitura de Barretos. Em 2003, foi
fundador do Centro Municipal de Reabilitação,
tornando-se coordenador desta unidade de saúde,
elogiado pelo Conselho de Fisioterapia pela
qualidade dos serviços prestados, que atende hoje
cerca de 3.000 pacientes mês. Foi fundador da
Associação de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
de Barretos, entidade que também presidiu. Lutou
para inclusão destes profissionais no programa de
saúde da família. Também foi vice-presidente do
Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa
Portadora de Deficiência e membro do Conselho
da Saúde.
Sua capacidade de liderança e gosto pela
política o fez candidatar-se a vereador em 2008.
Foi eleito com 1165 votos para o mandato de 20092012. No biênio 2009/2010, foi o relator da
Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social.
No biênio 2011/2012 assumiu a Vice - Presidência
da Câmara Municipal, e foi relator da Comissão
de Justiça e Redação. Em seu mandato,
compareceu em todas as sessões ordinárias e
extraordinárias.
Guilherme Ávila ainda vê muitos desafios na atual
administração para cumprir o Plano de Governo
que estabeleceu. Mas, com a mesma determinação
do menino que disse que um dia seria prefeito,
acredita que conseguirá realizar o que foi planejado.
Para isso, o perfil de Guilherme Ávila comprova,
não faltam determinação e amor por Barretos.

região de Lins, sendo Delegado em Guaimbê,
após Guaiçara, Promissão e Bauru. Respondi por
quase todas as cidades da região de Lins. Em
2000 fui designado Delegado Seccional de Tupã,
onde fiquei até 2004, quando então fui designado
Delegado Seccional de Barretos. No final de
2012, fui designado Diretor do Deinter-3
Ribeirão Preto. Durante a carreira respondi por
várias Seccionais” conta João Osinski.
“Tenho Barretos como a cidade que escolhi
para morar. Acredito que tenha uma infraestrutura
boa, com opções de lazer e comércio. Possui
todas as características de uma cidade que
proporciona qualidade de vida”, avalia.
João Osinski x João Osinski, “Um cidadão
que adotou Barretos de Coração e foi por ela
adotado. O carinho da população, a amizade das
pessoas, o respeito mútuo pela cidade me fizeram
escolher Barretos a cidade para morar e viver
com a família. Pretendo aqui permanecer por
muitos anos, pois tenho vínculos profissionais
com as faculdades, aqui estão meus amigos, enfim,
é a minha cidade”, finaliza.

“Um cidadão que
adotou Barretos
de Coração e foi
por ela adotado.
Revista

O delegado de Polícia João Osinski Júnior, é
natural de Cafelândia-SP. Possui graduação em
Direito pela Faculdade de Direito de Marília
(1980). Pós graduação Lato Sensu Profissional
Especialista em Segurança Pública e Sistema de
Justiça Criminal, pela Academia de Polícia, Pós
graduação em Direito Penal e Processo Penal pela
FADAP de Tupã e Mestrado pela UNAERP de
Ribeirão Preto em Direitos Coletivos - Cidadania
- Função Social.
Atualmente é professor do Centro Universitário
da Fundação Educacional de Barretos - UNIFEB,
professor das Faculdades Integradas - FAFIBE,
de Bebedouro/SP, professor da Faculdade
Barretos, professor – Congregação da Academia
da Policia Civil e Delegado de Polícia do
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Tem experiência na área de Direito, com ênfase
em Direito Penal e Processual Penal, ministrando
aulas de Direito Penal I a V, Processo Penal I e II,
Direito Internacional I e II e Medicina Legal I e II,
além de matérias específicas dos Cursos de
formação da Academia de Polícia.
“Passei minha infância em Cafelândia, até meu
casamento, quando passei a residir em Guaiçara,
logo após me mudei para Promissão, posterior para
Bauru, Tupã e por fim Barretos. Como Delegado,
em 1982, tornei-me o Delegado mais novo do
Brasil, então com 22 anos. Passei a trabalhar na

Barretense de Coração

Dr.
João
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Memória
Revista

Cultura: aspectos das
origens do teatro e do
cinema e a sua
influência na vida dos
barretenses
Alguns pesquisadores apontam como um dos
mais belos edifícios construídos no início do século
XX para abrigar espetáculos teatrais o “Teatro Aurora”, que depois teve o seu nome modificado para
“Cine Santo Antônio”, localizado na rua 20 esquina com a avenida 17. Ele ainda mantém algumas
características da época, embora tenha sido dividido em vários prédios para abrigar lojas comerciais.
A partir de uma observação atenta da sua fachada
externa, ainda é possível reconhecer os elementos
originais. Sabe-se que esse teatro foi construído em
1911 pelo Sr. Antônio Witzel. O curioso é que neste mesmo ano foi inaugurado o “Teatro Municipal
de São Paulo”, acalentando os desejos de uma cidade que crescia com a indústria e o café e que
queria construir uma imagem de cidade moderna.
A construção do “Teatro Aurora” também aconteceu num período de transformação da cidade de
Barretos, momento de modernização embalada pelo
trem que chegava à cidade, e isso se refletia tanto
nos costumes quanto na arquitetura. Algumas arquiteturas da época ainda podem ser observadas,
como o caso das duas casas na rua 18 esquina com
avenida 23, sendo uma delas a antiga sede de “Os
Independentes”.
Outro teatro famoso foi o “Cine Éden” (rua 18
entre as avenidas 15 e 17 – atual supermercado
Tome Leve), incendiado em 1923, teve a sua bela
arquitetura destruída pelo incêndio. Deste nada sobrou além de lembranças e fotografias.
Outro cinema marcante e memorável na vida do
barretense é o “Cine Barretos”. Recentemente
restaurado e adaptado para atender às novas exigências de uma sala multiuso (cinema, teatro, dança
e música) foi inaugurado em 17 de novembro de
1946, com o filme “Amar foi minha ruína”. Segundo
notícias de jornais da época, ele se destacava pelo
conforto, requinte e modernidade. O espaço era tão
sofisticado que os cavalheiros não entravam sem gravata. Outra característica curiosa eram os cartazes
dos filmes, que se revelavam verdadeiras obras de
arte produzidas à mão, pelo artista plástico
barretense Geraldo Stuart.
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O “Cine Barretos” foi por várias gerações o local
preferido dos casais de namorados. “Por outro lado,
como a cidade era pequena, praticamente, as famílias e grupos sociais afins tinham ali também
seu ponto social de encontro obrigatório.” (“O Diário”, 20/06/1991, p.6).
Outros cinemas surgiram em Barretos, como o
“Cine Centenário” construído em 1954, ano em que
a cidade de Barretos completou 100 anos, foi nomeado desta forma em homenagem ao centenário da cidade. Este se localizava na avenida 21 entre as ruas
22 e 24. Outro cinema que faz parte da história da
cidade foi o “Cine Tetéia” inaugurado em 1968 pela
empresa exibidora “Vale do Rio Grande”. Localizava-se na rua 14 esquina com avenida 23, atualmente é
um jardim residencial. Em 1992, foi inaugurado o anfiteatro “Jorge Andrade”, construído no Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos
(UNIFEB), oferece 780 lugares. O seu patrono foi
um barretense que se destacou no cenário nacional da
dramaturgia. Jorge Andrade escreveu dezenas de peças de teatro como “A Moratória”, 1954 (o maior
êxito de sua carreira), “Os ossos do barão”, e “Gaivotas”, 1979, entre outras.
Segundo o livro “Cem anos de teatro em São Paulo” (2001), a peça “Os osso do barão”, apresentada
em 1962, no TBC teve recorde de público.
O sucesso foi tão estrondoso que provocou o interesse na televisão em adaptá-la para novela. O sucesso se repetiu na telinha fazendo com que ela fosse
gravada duas vezes, uma em 1973 e outra em 1997.
Em 1966, Jorge Andrade teve a sua peça “A moratória”, encenada por professores e alunos do Ginásio Estadual Vocacional. A peça foi dirigida pelo próprio autor e apresentada no “Grêmio Literário e Recreativo de Barretos”.
Foto do Cine Santo
Antônio na década
de 1910.
Acervo: Museu
“Ruy Menezes”.
Cine Éden após o
incêndio. Foto:
Jornal “Barretos
Memórias”.
Acervo: Museu
“Ruy Menezes”.
História retirada do
Livro: Descobrindo Barretos
Karla de Oliveira Armani | Priscila Ventura Trucullo
Roseli Aparecida Tineli | Sueli de Cássia Tosta Fernandes

ACIB

Acib – Associação
Comercial e Industrial de
Barretos está completando 78 anos de história e
grandes realizações.
A fundação da ACIB
ocorreu em uma época
em que a sociedade brasileira passava por momentos
cruciais de transição política e social. Em 1930 houve
a ruptura do compromisso constitucional do país. Em
seguida, em 1932, São Paulo, o estado líder da federação, deflagra um movimento revolucionário, ao qual
pagou caro tributo pelo idealismo de buscar a retomada do caminho da constitucionalidade.
No inicio da década de 30, o país entrava numa
nova era e em todas as partes, principalmente no interior, reinava muita esperança e expectativa de gradativa
mudança de usos e costumes em todos os campos de
atividades, principalmente no comércio e na indústria.
Os homens engajados nestas atividades não eram os
“empresários” como hoje são denominados. Eram os
negociantes, comerciantes e industriais.
O principal motivo da fundação da Associação Comercial e Industrial de Barretos foi à necessidade da
organização de comerciantes e industriais para em consenso estabelecer uma melhor coesão de ambas as classes. Também era necessária a orientação do registro de
firmas nas diversas repartições, o encaminhamento de
contratos e distratos, etc. Algumas firmas de maior porte, para atender suas necessidades de orientação, estavam ligadas à Associação Comercial de São Paulo. A
grande maioria, porém, não contava com tal apoio em
momentos de dificuldades, e estas eram muitas, principalmente no setor fiscal, do Estado e da união.
Assim, após várias reuniões preliminares, realizouse no dia 21 de Janeiro de 1936, na “sociedade União
Síria”, a reunião de fundação da Associação Comercial
e Industrial de Barretos.
Uma comissão de redação dos estatutos foi organizada, sendo composta por Thomaz de Almeida, Jefferson
de Menezes Camargo e Rafael de Lourenço. Também
foi eleita uma diretoria provisória, constituída da seguin-

te forma: Presidente – João Gai; 1º Vice-presidente –
Jefferson Menezes Camargo; 2º Vice-presidente –
Mussa Calil; 1º Secretário – Rafael de Lourenço; 2º
Secretário – Thomaz de Almeida; 1º Tesoureiro –
José Galati; 2º Tesoureiro – Alcino Pedro.
Em 9 de fevereiro de 1936 os estatutos foram
aprovados e em 20 de março foi eleita a primeira
diretoria definitiva, tendo a seguinte composição:
Presidente – Gastão de Castro Leite; 1º vice-presidente – Jefferson Menezes Camargo; 2º vice-presidente – Pedro de Arruda Junior; 1º secretário –
Rafael de Lourenço; 2º secretário – Antônio Morais
Barros; 1º Tesoureiro – João Gai; 2º Tesoureiro –
Mussa Calil; Consultores: João da Silva Anção,
Alcino Pedro, João de Aguiar, Daher Abrão, Eugênio Scannavino, Antônio Rodrigues Vieira, Benedito
Silveira, João Baroni, Thomaz de Almeida, José
Tedesco, Demétrio Hayek e José Galati.
Foi procurando lugar para instalar a sede e esta
escolha recaiu num anexo do Cine Teatro Santo Antonio. No ano de 1940 foi inaugurado o edifício próprio da Associação, na rua 20, prédio de três andares. O projeto e a construção foram confiados a José
Fontão. Em 25 de agosto de 1949 a ACIB recebeu
a declaração de Órgão Técnico e Consultivo do
Poder Público e foi declarada de Utilidade Pública
em 15 de junho de 1948.
Barretos tinha falta de uma biblioteca. AACIB partiu
pra a concretização deste sonho. Foi instalada no salão nobre, no terceiro andar do prédio. Foi aberta aos
consulentes, independente de filiação à entidade, sendo logo filiada ao Instituto Nacional do Livro, órgão
federal que fazia constantes doações de obras, mediante convênios com editoras. Gastão de Castro Leite
era admirador de Affonso d’Escragnolle Taunay e propôs que fosse adotado este nome para a biblioteca.
Ao ser comunicado disto, Affonso enviou uma carta
de agradecimento e remeteu várias obras. Affonso era
diretor do Museu do Ipiranga, não podendo estar presente na abertura solene da biblioteca por motivos de
saúde. Posteriormente a biblioteca foi transferida para
o município.

História

78 anos acolhendo
empresários de Barretos

Revista

Presidiram a ACIB desde sua fundação até a presente data as seguintes pessoas: João Gai (provisório) – 1936; Gastão de Castro Leite –
1936/1943; 1948/1951; João Baroni – 1944/1945; Olivier Waldemar Heiland – 1956/1965; Abdala Ned Rezeck – 1966/1967; Antônio
Francisco Scannavino – 1968/1969; Alcides Paula da Silva - 1970/1971; Ibraim Martins da Silva – 1972/1977; Antônio Amêndola –
1978/1979, 1980/1981; Franciso Assis Martins 1982/1983; Flávio Claro de Faria – 1984/1985; Garibalde Perini – 1986/1987; Domingos Sávio Freitas Baston – 1988/1989; José Marcelo Abrão Miziara – 1990/1991; Antônio Carlos Dal Porto – 1992/1993; Waldir Prata
Aluani Lima – 1994/1995; Flávio Claro de Faria – 1996/1997; Domingos Sávio F. Baston – 1998/1999, 2000/2001; Manuel Alexandre
Costa - 2002/2003, 2004/2005, Luiz Carlos Silva - 2006/2007, 2008/2009 e André Luis Peroni Ângelo – 2010/2011, 2012/2013.
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Comércio

Cidade de Barretos:
Um Polo Regional de Compras

Revista

A economia de um município é marcada por vários fatores que geram renda e empregos. São a
indústria e o comércio que movimentam essa gigantesca rede, que funcionam como mola propulsora
no desenvolvimento de uma cidade.
E nesse sentido, Barretos é uma cidade privilegiada, por contar com um campo industrial forte e
diversificado, além de um comércio atuante que atrai
os consumidores tanto da cidade como da região,
por sua qualidade e bons preços.
A força da indústria e do comércio representa
não apenas a força do município, mas também a
força econômica do país.
É através da economia que tanto o município
como o estado e o país atingem patamares elevados. Sem um comércio forte, não existe município
forte.
Em Barretos não é diferente, o comércio é uma
grande fonte de emprego e de renda, além de ser
importante no desenvolvimento do município, tem
uma influência direta na economia.
É um setor que gera divisas para o município,
atraindo consumidores de toda a região, fazendo
de Barretos um verdadeiro pólo comercial de vendas.
Através do comércio, a cidade aumenta a oferta
de empregos à população, contribuindo para o desenvolvimento e para o aprimoramento da mão de
obra local. Os empregos e salários gerados pelo
comércio local se transformam em bem-estar e na
elevação da qualidade de vida.
Conheça 12

Atualmente, é sabído
que para se manter ativo
no comércio, são necessárias qualidades aliadas a
investimentos, além de
muita criatividade, que são
itens tradicionais dos empresários barretenses.
A cidade conta com lojas de alto padrão, com
produtos de primeira qualidade e sempre lançamentos, além de oferecer preços compatíveis com a realidade da economia local.
Acima de tudo, as empresas barretenses sempre estão buscando um diferencial a mais para atrair e agradar seus consumidores, que sempre saem lucrando
com esses investimentos e a concorrência saudável
que é verificada no comércio em geral.
No setor industrial, a diversidade dos produtos
que são produzidos no município garantem a rotatividade do emprego e economia durante o ano todo.
Contando com dois distritos industriais,a cidade conta com centenas de empresas dos mais diversos setores, com as mais diversas atividades, que garantem
o patamar elevado da economia e do emprego o ano
inteiro.
Tudo isso aliado ainda ao setor do turismo, que
cresce a olhos vistos, sempre impulsionado pela grandiosa festa do peão, e agora também com a exposição de animais que voltou a ser realizada.
Paralelamente, Barretos conta com o melhor hospital para tratamento de câncer do país, e um sestor
educacional forte e valorizado, com diversos cursos
superiores que atraem estudantes de todo o país.
São detalhes importantes que fazem de Barretos
uma das cidades de maior potencial de investimentos
em toda a região. Potencial esse que será enriquecido ainda mais com a reativação de linhas comerciais
de empresas aéreas na cidade, que com certeza marcarão um novo ponto no mapa de progresso e de
desenvolvimento do município.
Esse é o retrato de uma Barretos acolhedora e
pujante em seu desenvolvimento.
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Economia
Revista

Um cidade em pleno
desenvolvimento econômico
A agropecuária sempre foi destaque em
Barretos, devido à criação de gado, aliada à implantação de frigoríficos, que tornou a cidade conhecida mundialmente pela qualidade dos produtos
aqui produzidos. Com isso o comércio e a prestação de serviços também se desenvolveram e atualmente possuem papel relevante no desenvolvimento local.
Sendo assim, a base da Economia de Barretos
esta na Agricultura, na Agropecuária, na Saúde, na
Educação, na Indústria, no Comércio, no Turismo,
nas Águas Thermais.
Forte na agropecuária, a cidade ganha destaque
na produção de gado de corte, parte dele hoje em
confinamentos, e na produção de gado de elite, com
matrizes de altíssima qualidade.
A cidade conta com as duas das maiores potências do mercado de carne e derivados do País, que
geram milhares de empregos para o município e
respondem por grandes parcelas da receita municipal. Hoje 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 produtos
lácteos, food service e embutidos.
Os investimentos na ovinocultura (carneiros) vêm
ganhando destaque e alcançando seu espaço na
agropecuária de Barretos. Sem contar a criação de
cavalos para provas equestres, como três tambores, prova de laço, team penning e outras provas
típicas.
Na agricultura, Barretos destaca-se como um
dos maiores municípios produtores de laranja do
Estado. A região vive sob um domínio muito grande
da cana-de-açúcar que avançou nas pastagens, e
hoje ocupa mais de 50% do nosso território rural.
Apesar deste crescimento, a diversidade produtiva da cidade é mantida, com uma respeitável
produção de grãos (soja, milho, sorgo) além do látex
extraído da seringueira. Além desses, o feijão, o
arroz, o trigo, também fazem parte da produção da
cidade. A cidade é sede da principal Regional Agrícola do Estado de São Paulo, que está dividido em
40 regionais, possuindo assim uma agricultura
diversificada.
Na saúde contamos com três hospitais, sendo o
Hospital do Câncer com quase 100% do atendi-
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mento através do SUS, cujo atendimento é um dos
melhores do Brasil, referência no Tratamento do
Câncer, e o Hospital São Jorge, que oferece atendimento diferenciado, através de moderna estrutura e profissionais especializados, além da Santa
Casa, que atende pacientes de toda a região. Dentre muitos outros locais, como postos de saúde, clínicas, que oferecem atendimento de primeira linha
para os pacientes de Barretos e Região.
Como Polo Educacional, Barretos possui cinco
Instituições de Ensino Superior, que juntas oferecem mais de 40 cursos de graduação, e recebem
alunos de todo o País, em busca de ensino de qualidade e diferenciado.
Além das 40 creches, incluindo 21 CEMEIEF
(Centro Municipal de Educação Infantil e Escola
Fundamental), dezenas de escolas Estaduais e Municipais, quatro escolas particulares, e quatro Escolas Técnicas.
Forte na Indústria, Barretos possui mais de 60
Indústrias, desde o setor de carnes, plásticos, indústria de móveis, produtos derivados do mel, produtos químicos e inseminações, tubos plásticos e
embutidos, construção civil, dentre outras que
apoiam o desenvolvimento industrial de Barretos.
O nosso Comércio, é moderno e esta nos padrões de grandes centros comerciais, tranformou
Barretos em um Polo Regional de Compras.
Todo esse potencial se dá, pelo fato de nosso
Comércio, estar dividido em vários pontos comerciais, e não somente na área central, como no Bom
Jesus, Avenida 43, Necker Carvalho de Camargos,
Professor Roberto Frade Monte, Paulo Prata (Fundação Pio XII), Mercadão Municipal, Messias Gonçalves, North Shopping Barretos e o Calçadão.
E por fim o Turismo e as Águas Thermais, impulsionam a economia de Barretos, não se resumindo apenas ao mês de Agosto quando acontece
a tão esperada Festa do Peão de Boiadeiro.
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. Há muitas opções de Turismo na cidade de Barretos que
exploram todas as paixões dos cidadãos.
Barretos está em constante desenvolvimento,
com uma economia aquecida e polivalente.

Preocupados com a situação da Saúde em
Barretos, Acib e Santa Casa Saúde criaram um novo
Plano de Saúde, que irá atender empresários,
funcionários e seus dependentes, oferecendo
consultas e exames ilimitados, com co-participação
do conveniado, a preços acessíveis.
O lançamento aconteceu durante uma reunião que
contou com a participação de diretores da
Associação Comercial e Industrial de Barretos, e
da Santa Casa Saúde.
Ao firmar o convênio, a Santa Casa e ACIB
buscam democratizar e tornar mais acessível o plano
de saúde, trazendo inúmeros benefícios e facilidades,
principalmente para funcionários e seus familiares.
De acordo com Valdenis Marcio Neves, diretor
administrativo da Santa Casa Saúde, além do custo
benefício, o novo Plano de Saúde oferecerá aos
usuários a mesma qualidade de atendimento Santa
Casa Saúde, disponibilizando consultas particulares
e exames ilimitados, e atendimento direto no P.A.

(pronto atendimento), pagando pela co-participação,
com pacote a partir de R$48,00 por funcionário.
“Além da parceria com os empresários, oferecendo
facilidades e atendimento de qualidade aos
funcionários, a parceria com a ACIB é também muito
importante, pois visa dar um respaldo para alavancar
a situação de déficit que se encontra a Santa Casa
Saúde”, declara Valdenis.
“A iniciativa da Acib é excelente, as empresas
precisam cumprir com sua função social, sendo a saúde
uma delas. Parabéns a Santa Casa Saúde, por abrir
suas portas e de seus consultórios para receber a
população de Barretos, oferecendo atendimento de
qualidade e particular, com hora marcada, além de
atendimento de emergência no Pronto Atendimento
do Hospital”, finaliza o executivo da Acib, José Carlos
Firmino.
Empresários e funcionários interessados podem
entrar em contato na Santa Casa Saúde, pelo telefone
3321-2556 ou na ACIB pelo 3321-3200.

Saúde

Plano de Saúde Especial

Agropecuária
Revista

A história na Agropecuária
Barretos era o caminho utilizado pelos tropeiros
que saltavam as barrancas dos rios da região, tangendo boiadas pelos sertões adentro, arriscando a própria vida nas perigosas travessias do caudaloso Rio
Grande, arrebanhando o gado, das regiões do Mato
Grosso, Goiás e Minas Gerais. Barretos não ocupava
somente o lugar de destaque na tradição pecuária do
Brasil. Devido a sua localização geográfica, à qualidade de suas terras propícias às pastagens, do
favorecimento do clima, e do incentivo de seus moradores, foi a grande propulsora da evolução da pecuária de corte da vasta região, que compreendia os Estados de Mato Grosso e algumas regiões do Triângulo Mineiro, Oeste e Noroeste de Minas Gerais.
Devido à intensa formação de pradarias artificiais
nas regiões Noroeste e Sorocabana, aliados à melhoria
dos transportes ferroviários, desviou-se para estas
zonas a produção pecuária de corte dos Estados do
Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Tal distribuição
cedeu lugar ao desenvolvimento da agricultura e à criação de reprodutores zebuínos de alta linhagem Rubens Andrade de Carvalho e Veríssimo Costa Junior
foram buscar na Índia o gado que poderia melhorar o
rendimento de carcaça do gado até então existente e
conviver facilmente com o clima da região.
As invernadas de Barretos mundialmente conhecidas pela qualidade de suas pastagens, dotadas de
favorecida topografia e clima favorável, formadas pelos capins gorduras, jaraguá e colonião, aliados ao clima
seco e quente, propiciaram o repasto dos bois magros e famintos aqui chegados de outros estados.
A construção de um grande matadouro frigorífico
fez prosperar a criação de zebu em nossa região. A
evolução da pecuária de corte trouxe para a cidade a
era da industrialização.
Em 1924 foi fundada a charqueada Minerva. Na
década de 50 o Matadouro Industrial Minerva tinha
capacidade para abater diariamente cerca de 400 reses, aproveitando-se totalmente seus sub-produtos.
A fama de Barretos como grande centro pecuarista
atraia cada vez mais para a região, centenas de viajantes de todos os lugares deste imenso Brasil. Sedentos de prosperidade aqui encontraram seu porto
seguro para radicar, muitas vezes, famílias inteiras.
O progresso continuava e novos empreendimentos no setor da pecuária faziam-se notar, destacandose a fundação em 17 de outubro de 1.927 da
Charqueada Bandeirante. A posição de Barretos, como
importante entreposto de gado magro e gordo, foi ampliada graças à excelente localização geográfica, ao
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importante parque industrial de comercialização de carnes e derivados, aos transportes, principalmente o transporte ferroviário, que através dos vagões da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, fizeram escoar os
produtos aqui manufaturados, levando-os aos mais distantes locais e, muitas vezes, propiciaram seu escoamento até os principais portos do Brasil para serem
distribuídos em embalagens “Made in Barretos” pelo
mundo afora.
Os rebanhos bovinos das raças Gyr e Nelore de
Barretos ocupavam as posições de maior destaque.
As exposições de gado realizadas em Barretos, no
Recinto Paulo de Lima Correa, sempre mereceram carinho especial da parte dos prefeitos, governadores, deputados estaduais e federais, senadores e Presidentes
da República, demonstrando a importância de Barretos
para a região e para todo o país ao gerar divisas, lançar
modismos e marcar Barretos como a “CAPITAL NACIONAL DO GADO”.
A celebração do “peão de boiadeiro” como herói
anônimo do ser-tão, responsável pelo surgimento de
cidades ao longo dos corredores, começou em Barretos
de for-ma despretensiosa.
Em 1947 o então Prefeito Mário Vieira Marcondes
realizou uma festa de peões por ocasião do aniversário
da cidade, com montarias em burro xucro durante o
dia no Recinto de Exposições e danças de Catira durante a noite na praça da cidade. Em 1955 surge o Clube “Os Independentes”, promovendo uma gincana de
automóveis em benefício da Vila dos Pobres. Dias 25 e
26 de agosto de 1956, inspirados pelo sucesso da festa
que Mário Vieira Marcondes deixou de fazer, realizaram a primeira Festa do Peão de Boiadeiro.
Até o final dos anos 60 permaneceu bem amadora,
com prêmios em dinheiro ou brindes oferecidos por fazendeiros e comerciantes. Em 73 a Volkswagen inaugurou o patrocínio na Festa, oferecendo um fusca zero
quilômetro ao peão vence-dor do rodeio, que foi
Laurindo Bernardes de Souza, de Jales. Durante algum
tempo as aparições nos telejornais e na imprensa deram fama à Festa e atraíram mais investidores. Mas eram
mídias espontâneas, mensuráveis após o evento, mas
difíceis de se programar. Em 90, a TV Manchete com
gravações da novela Pantanal no Parque do Peão,
redimensionou o poderio do evento.
A mídia eletrônica passou a procurar a Festa para
firmar contra-tos que, por sua vez, passa-ram a gerar
garantia de cobertura de TV para as em-presas patrocinadoras. Hoje a Festa transformou Barretos na Capital Country.

A segurança pública tem sido uma das maiores preocupações dos brasileiros e também dos barretenses.
E para garantir a segurança da população as Policias
Civis e Militares estão cada vez mais especializadas.
O índice de violência na Região de Barretos composta de 19 municípios é relativamente baixo, sendo
destaque no País inteiro.
O papel da polícia sempre esteve atrelado à ideia
de manutenção da ordem e proteção do Estado e de
seus governantes. Sendo assim, o resultado deste baixo
índice de violência na cidade, se deve pela forma de
policiamento, além do patrulhamento feito de um modo
rígido, onde os policiais identificam o problema, e
acentuam o policiamento.
A garantia de segurança, item essencial para que
uma família possa viver em uma cidade, só é garantida
em Barretos pelo grande número de Policiais e instituições de segurança que a cidade oferece, sendo elas,
33º BPMI - Batalhão da Polícia Militar – contando

com unidades do Canil, Rocam, Radiopatrulhamento, Policiamento Ostensivo a pé, Base
Comunitária Móvel, Patrulhamento Tático Móvel,
Policiamento de Trânsito e Postos Policiais Fixos.
Além de Posto Policia Ambiental, Policia Rodoviária (Posto Rodovia Faria Lima), Policia Cientifica e
Agentes Municipais de Trânsito.
Delegacia Seccional de Policia, 2 Distritos Policiais (1º e 3º), Delegacia de Investigações Gerais –
DIG, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes – DISE e Delegacia de Defesa da Mulher.
A cidade possui ainda um Corpo de Bombeiro,
que atendem diversos casos de emergência, tanto
na cidade como na rodovia, durante 24 horas.
As crianças e adolescentes têm seus direitos garantidos também pelo Conselho Tutelar, especializado no serviço. Portanto, é realizado esse imenso
trabalho para que a população tenha 100% de segurança.

Segurança

Barretos
100% protegida

Indústria

Diversidade de produtos
no setor industrial
O setor Industrial de Barretos vem alcançando lugar de destaque no mundo inteiro. Além da pecuária,
outra áreas da indústria, como plásticos injetados, produtos country, laticínio, mel, café, móveis,
alimentação, confecções, metalúrgica, construção civil, bonés, dentre outros, elevam o nome de
Barretos no setor de indústrias.
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Nitrovet Borella
A NITROVET é uma empresa pioneira no Brasil
na fabricação de botijões criobiológicos, tanques
criogênicos e bancos de estocagem de sêmen.
Fundada há mais de 25 anos, a empresa sediada
na cidade, no início de suas atividades, realizava
apenas a distribuição de nitrogênio. Nas duas décadas seguintes, passou a fabricar produtos utilizados em inseminação artificial e seus segmentos, além
de ampliar a distribuição de nitrogênio para doze
estados brasileiros e oferecer assistência técnica em
tanques criogênicos. Atualmente, a empresa investe em pesquisas para aprimorar a tecnologia e adquirir matérias-primas de procedência. Assim, a
NITROVET oferece ao mercado brasileiro e internacional um produto de altíssima qualidade. A
empresa possui filiais em Porto Alegre, Cuiabá,
Curitiba, Campo Grande, Contagem e em breve
em São Paulo será inaugurada uma nova fábrica.
Mariol
Fundada em 2001, a Mariol atua em uma área
de 44 mil m², destinada à produção de medicamentos e alimentos em suas formas líquidas e sólida, além de embalagens PEAD e PET.
Sendo a primeira e única indústria farmacêutica
de Barretos-SP e Região, a Mariol possui hoje uma
unidade fabril considerada uma das maiores do estado. Isso explica a grande procura por parte de
terceiros para que a empresa execute trabalhos de
parcerias.
São produzidos diversos medicamentos, utilizado
mundialmente, dentre eles, Aftafim, Biotoss,
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Bromoprida, Captopril, Dipirona Sódica, Hidróxido
de Aluminio, Hidroxil, Loratadina, Mebendazol,
Paracetamol, Permassim, Sorisma, Calcitan,Vitamina
C, dentre muitos outros.
SR Embalagens
Fundada em 1979, a SR Embalagens atua na fabricação de embalagens plásticas flexíveis. Foi uma
das primeiras indústrias de Barretos, e atualmente
caminha para ser uma das maiores no segmento do
país.
A empresa conta com três unidades, a matriz em
Barretos, a Barreflex voltada para o processo de
reciclagem e a nova unidade focada em extrusão de
filmes lisos no município de Três Rios/RJ. Juntas
totalizam uma área construída de 30.000m².
São fabricados sacos, embalagens e filmes para
grandes empresas, como, Farinha Dona Benta, Sal
Cisne, Açúcar Guarani, Açúcar Caravelas, Açúcar
União, Leite Frimesa, Batavo, Frigorífico Bertin,
Copacol, e muitos outros fazem parte da gama de
clientes da empresa.
Ziin Ziin
Fundada em 1991, a ZIINZIIN iniciou suas atividades trabalhando com Mel, Própolis e seus derivados, processando, embalando e distribuindo produtos em todo Brasil.
Oferece ao mercado consumidor produtos de
altíssima qualidade, elaborados com matéria prima importada, distribuídos de forma inovadora e que prometem grandes avanços no setor.
Dentre eles, uma variada linha de mel, composto,
puro, em sachês, potes, além de energéticos, como o
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Depois de ampliar o parque fabril, passou a ter a
mais completa linha de Bombas Trator do Mercado, atuando nas áreas de Irrigação, Fertirrigação,
Abastecimento e Combate a Incêndio.
No ano de 1999, devido ao alto conhecimento
técnico e de mercado, a empresa investiu no desenvolvimento da Linha Veicular, passando a atender o
mercado com equipamentos robustos, duráveis e
completos. A Bombas Andrade destaca-se pela fabricação de bombas tratorizadas e elétricas, ao qual
é líder de mercado. Produz também Equipamentos
Veiculares e Acessórios Originais para: abastecimento, irrigação, fertirrigação, lubrificação e controle de
queimadas. A linha veicular Andrade conta com
Bombeiro Agrícola e Florestal, Pipa, Comboio de
Lubrificação, Furgão Oficina e Borracheiro, que
atuam na Construção Civil, Sucroenergético, Mineração, Agricultura, Reflorestamento e Serviços
Públicos para compactação de solos, prevenção de
incêndios, abastecimento de água ou combustível,
lavagem, lubrificação, mistura e abastecimento de
defensivo, manutenção preventiva e corretiva, atendendo as necessidades de mecânica, solda, pneumática, hidráulica, entre outras. Além de veículos
Especiais e Equipamentos Militares.
WIN
A empresa foi fundada em 1988 por Michinobu
Nomura, inicialmente com o beneficiamento de borracha natural, látex e fabricação de luvas cirúrgicas.
A partir de 1995 passou a industrializar e
comercializar artefatos de borracha e plástico para
setor de peças automotivas. A empresa vem se consolidando neste mercado devido à busca contínua
de novas tecnologias e conceitos para a melhoria
de seus produtos. Assim, atualmente, figura entre as
três maiores indústrias da cidade.
Desenvolve e fabrica componentes especiais
para grandes marcas de automóveis e motocicletas, com peças em metal borracha, especialidade
da empresa, dentre outros.

Indústria

conhecido Arretado, Manteiga de Cacau, uma linha
exclusiva de cosméticos, sprays de própolis, uma linha de guaranás, maracujás e beringelas em pó ou
em capsulas, gel de arnica, balas de gengibre, Chá
Naturalfort, Propoguaco Xarope, dentre outros.
FloraNectar
A FLORANÉCTAR iniciou suas atividades por
volta dos anos 80. Ao longo destes anos, a empresa
vem trabalhando no desenvolvimento de novos produtos. Após a consolidação de sua marca em todo o
território nacional, veio conquistar também o mercado externo, exportando para vários países da Europa, Estados Unidos da América e Oriente Médio.
A empresa esta instalada em uma área de 9000m2
onde está edificada sua unidade fabril, sempre apostando no crescimento a FLORANÉCTAR encontra
hoje em plena expansão cuja planta está sendo ampliada para a produção de uma nova linha de produtos, sendo assim, o trabalho em pesquisa de produtos e mercados tornou-se uma constância no dia a
dia da empresa.
A empresa possui uma enorme gama de produtos, dentre ele, uma linha completa de Mel Puro, Mel
Composto e Mel Ébia, além de Própolis com extrato
em spray, o famoso energético Stressay Power, Mel
em saches e muitos outros.
Bombas Andrade
No ano de 1979, iniciaram-se as atividades da,
então, Indústria Mecânica Oliveira Andrade Ltda.,
dedicadas à fabricação de Bombas Hidráulicas e
prestação de serviços. Fabricava na época bombas
para abastecimento rural, as famosas rodas d´água, e
realizavam manutenção de Bombas Hidráulicas e Centrífugas em geral.
Após vários anos de trabalho, os diretores
visualizaram a necessidade de mudanças e de criação de novos produtos. Daí nasceu a Indústria Mecânica Andrade Ltda., a BOMBAS ANDRADE.
Iniciou-se à fabricação de Bombas Centrífugas acionadas pela Tomada de Força de tratores agrícolas.
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Nossos Produtos
típicos ganham
o mundo
Bonnet
Fundada em junho de 1994, iniciou sua produção
confeccionando exclusivamente bonés de qualidade
que logo atingiram vasto mercado.
A Bonnet possui um corpo de vendas que atua em
todo território nacional, através do sistema ágil de
pronta entrega, atingindo 6.200 clientes cadastrados.
A empresa trabalha com as maiores e mais importantes grifes vinculadas ao agronegócio: Cowboy
Forever, Os Independentes, Barretesão, Equitec,
Classic e Resistol, Profissional’s Choice e Indiana
Choice (Indiana Ranch), Rodeo Way e Smith
Brother’s. A mais recente grife é ABQM.
Produz também para as associações: Girolando, Gir
Leiteiro, Brahman, ABC Paint, de Bauru, ABCC Cavalo Campolina de Belo Horizonte e ABQM.
Chapéus Barretos
Com mais de 30 anos de experiência a Chapéus
Barretos oferece qualidade e eficiência na fabricação
dos chapéus com matéria prima importada e nacional. Entre todos os modelos existentes, o destaque na
empresa fica para os modelos country, tanto os importados como os nacionais. Disponibilizando diversas tonalidades de cores como a branca, gelo,
areia, amarela, preta, natural, marrom e outras cores,
sempre acompanhando as tendências da moda atual.
Vinagre
Fundada em 1986, a Metalúrgica Vinagre especializou-se na fabricação de acessórios para animais e
montarias. Preocupada com as inovações do mercado, investiu em tecnologia e maquinário para produzir
sua diversificada linha de produtos modernos e patenteados, tais como: freios, bridões, esporas e acessórios para trabalho, visando atender o consumidor
que busca um produto de qualidade. São produtos
testados e aprovados pelos maiores criadores, domadores, competidores e peões. A empresa fabrica
freios, bridões, esporas, esporas para rodeio, canivetes, acessórios para hipismo e polo e acessórios
para trabalho.
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Barretos mantém viva suas tradições sertanejas,
que podem ser observadas no artesanato local e
nos produtos típicos produzidos na cidade, como
em suas peças utilizando técnicas manuais, entalhe
em madeira, produtos feitos em couro, como botas
e cintos, além de equipamentos utilizados na lida
com animais, facas, canivetes, chapéus, bonés e
muitos outros produtos.

Zebu Barretos
Há mais de 30 anos a Zebu Barretos fabrica facas
e canivetes com qualidade e durabilidade. Forjadas
em aço alto carbono e em inox 420, de alta dureza, as
facas e canivetes Zebu Barretos recebem um tratamento térmico especial que garante maior durabilidade da lâmina, prolongando a vida útil do corte. A Zebu
Barretos possui uma linha completa de canivetes, facas, bainhas, linha especial para churrasco e brindes.
FPIM
Não se sabe qual a data da fabricação da primeira
faca produzida pelo cuteleiro, armeiro, dentre várias
outras habilidades do excepcional artesão Palmerio
Martins Tristão. Suas peças eram confeccionadas totalmente à mão.
Calcula-se algo em torno de 1928. No entanto
no ano de 1942, já dispondo de modesto maquinário
(forja, esmeril, martelo e talhadeiras) e contando com
ajuda de seu irmão Antonio Martins Tristão, nasceu
a Fábrica Paulista Irmãos Martins, nome este que
originou a famosa sigla FPIM pela qual os produtos
ficaram nacionalmente conhecidos. Fábrica esta que
após 70 anos produz facas com o mesmo conceito
da primeira faca produzida.
A empresa fabrica facas com alto padrão de qualidade e acabamento, com linhas especiais para brindes, presentes, churrasco e muitos outros, em uma linha personalizada.
Chiari Profissional
Há 14 anos no mercado equino, a empresa está
presente em provas e congressos em todo o país, e
possui uma carteira de clientes formada por criadores, treinadores e competidores, que testam e aprovam os produtos.
A Chiari Profissional tem uma qualidade indiscutível, competindo igualmente com produtos importados
do mercado, com a vantagem da exclusividade de seus
produtos e criatividade nas cores e modelos das peças. A Chiari é a primeira em mantas, cloches, boleteiras
e rédeas coloridas nas cores cítricas.

Educação

Senac Barretos
O Senac Barretos
está localizado no centro
da cidade, ocupando
uma área de mais de 2
mil metros quadrados. O
projeto arquitetônico é
inovador e conta com 18
ambientes educacionais, infraestrutura capaz de
atender mais de 6 mil alunos por ano em seus cursos
técnicos, livres, de especialização, palestras e prestação de serviços.
Instalado em prédio próprio desde 1990, a instituição, que começou atuar no município na década
de 1940, sempre ofereceu ensino de qualidade, acompanhando as tendências do mercado. A unidade foi
premiada por quatro anos consecutivos como a “Melhor Escola Técnica de Barretos”, através de pesquisa popular realizada pelo Instituto Hermann.

Etec Paula Souza
Barretos
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A Etec foi criada em
1948 leva o nome de
um homem público que
lutou no período republicano, exercendo na
comunidade barretense
inúmeras funções políticas e sociais. Oferece cursos têm demanda regional, englobando 18 cidades circunvizinhas e mais 5
cidades do Estado de Minas Gerais.
Em 25 de março de 1948 foi criada a Escola Profissional, graças aos esforços do Sr. Mário Vieira
Marcondes, durante o governo Estadual de Adhemar
de Barros que pretendiam diminuir a miséria, o analfabetismo, doenças, etc. defendiam a posição de maior
oportunidade do povo em poder qualificar a vida da
população barretense. Em 22 de março de 1948, foi
criada a Escola Artesanal de Barretos, sendo instalada em 18 de maio de 1953. Em 1957, passou a ser
chamada Escola Artesanal “Raphael Brandão”, que
leva o nome de um homem público que lutou no período republicano, exercendo na comunidade
barretense inúmeras funções políticas e sociais.
Através do Decreto nº. 39.623/94, a partir de 01
de janeiro de 1995, a E.E.P.S.G. “Cel. Raphael
Brandão” passa a ser vinculada ao Centro Estadual
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O Senac Barretos oferece centenas de cursos, dentre eles, os de pós-graduação a distância, Design
Institucional, Docência do Ensino Técnico, Docência no
Ensino Superior, Educação Ambiental para a
Sustentabilidade, Gestão Cultura: cultura, desenvolvimento e mercado, Gestão Empreendedora, Gestão Escolar,
Gestão de Segurança de Alimentos, Gestão de
Marketing, Gestão de Pessoas, Gestão de Relacionamento com o Cliente, Gestão de Varejo, Gestão e
Governança da Tecnologia da Informação e Tecnologias
na Aprendizagem. Os Cursos Técnicos, Técnico em
Administração, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Estética, Técnico em Massoterapia, Técnico em
Podologia e Técnico em Segurança de Trabalho.
Oferece também programa de aprendizagem: Gestão e Negócios. Além dos cursos livres, Administração
de Empresas Comerciais, Auxiliar Administrativo, Recepcionista, Maquiador, Contabilidade Geral, Auxiliar
de Cozinha, Operador de Computador, Confeccionador
de Bijuterias e Depilador.
de Educação Tecnológica Paula Souza, sendo
renomeada a Escola Técnica Estadual “Cel. Raphael
Brandão” que oferece Ensino Médio e diversos cursos
de habilitações profissionais: Açúcar e Álcool, Administração, Cozinha, Enfermagem, Informática, Mecânica,
Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Química, Segurança do Trabalho e os cursos Semipresenciais Telecurso
TEC em Administração Empresarial e Secretariado e
Assessoria, que não apenas buscam o aprendizado do
conhecimento técnico, mas também a aquisição de competências, habilidades e atitudes que preparem os profissionais para o exercício da ética e cidadania. Em meados de 2006 em um acordo entre a FAT (Fundação de
Apoio a Tecnologia), Prefeitura Municipal de Guaíra e
Etec Cel Raphael Brandão, foi implantado uma classe
descentralizada oferecendo primeiramente o curso Técnico em Agroindústria e hoje contamos com os cursos
Técnicos em Mecânica. Devido a uma parceria entre o
Centro Paula Souza e a Secretária Estadual de Educação a partir do segundo semestre de 2009 foi implantado a Etec Extesão E.E. Dr Antônio Olympio, oferecendo os cursos Técnicos em Contabilidade, Secretariado
e Técnico em Serviços Jurídicos. A Etec conta hoje,
portanto com 16 cursos Técnicos e o Ensino Médio.
Primeiro Semestre de 2012, com a preocupação de
atender aos alunos que pretendiam ter uma formação
técnica juntamente com a formação do Ensino Médio, a
escola passa a oferecer o Curso Técnico em Química
Integrado ao Ensino Médio, mais uma modalidade de
ensino para atendermos todas as exigências da comunidade.
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Conheça as vocações turísticas
de Barretos
Barretos foi o caminho utilizado pelos tropeiros
que ultrapassavam os rios da região conduzindo as
boiadas em suas comitivas, arriscando-se na travessia
do Rio Grande, arrebanhando o gado de regiões de
Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.
A qualidade das terras, o clima, a localização
geográfica eram propicias para as pastagens e
consequentemente a criação do gado.
Essas condições propiciaram também a definição da principal vocação turística da cidade, a cultura sertaneja, o tropeiro, o peão de boiadeiro, a
música raiz, as danças típicas, as montarias, o cavalo, o carro de boi, o chapéu, a traia dos muares, as
comitivas e cavalgadas, a gastronomia típica como
a queima do alho, composta de feijão gordo, arroz
carreteiro, paçoca de charque e carne grelhada.
Essas tradições culminaram com a idealização da
Festa do Peão de Boiadeiro que teve início em 1956
e tornou a cidade conhecida internacionalmente pela
sua grandiosidade e estrutura, pois recebe aproximadamente um milhão de pessoas em onze dias do
mês de agosto de todo ano.
O turista em Barretos pode vivenciar e experimentar essas tradições nos principais atrativos turís-

ticos do meio rural e urbano, restaurantes, hotéis e
pousadas da cidade destacados neste Catálogo.
Outro importante destaque da vocação turística
da cidade de Barretos está evidenciada em suas
edificações que sofreram grande influência do imigrante europeu que chegou à região na época de
seu desenvolvimento e proporcionou forte influência na tipologia arquitetônica da cidade. O arquiteto
italiano Pagani, um gênio da época, foi responsável
pela qualidade e beleza do conjunto urbanístico da
antiga área central. Esses trabalhos também podem
ser apreciados pelos turistas em alguns atrativos turísticos na área urbana, como o Museu Histórico,
instalado em um Prédio com características diferenciadas, a Catedral, e alguns restaurantes da cidade.
Os atrativos turísticos foram preparados para oferecer vivencias e experiências do dia a dia do campo e da cultura sertaneja, com passeios a cavalo e
bois, charretes, carruagens, mini fazendas, visitação
a animais e aves, retiro do leite, doces e guloseimas
deliciosas, comidas típicas, passeios ecológicos, o
espetacular Parque do Peão, o monumento ao Peão
de Boiadeiro, museus, obras de artes, peças
artesanais, souvenir, e muito mais.

Roteiro Turístico de Barretos
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Roteiro Turístico de Barretos 2013

Passeios

A cidade é rica em entretenimento e atividades
durante o dia, ao entardecer e à noite, seja ele
passeio cultural, ao ar livre ou se divertir com
compras e lazer. Passear pelo centro da cidade
é desfrutar de todas as facilidades do centro
comercial, agências bancárias e outros serviços.
A Rua 43 é o point mais badalado na época da
Festa do Peão, onde se concentra diversos
estabelecimentos especializados em moda
country. A seguir são ilustradas as principais
opções de passeios.

Memorial do Peão - Instalado nas dependências do Parque do Peão o Memorial
preserva a história, os detalhes e informações desde a 1ª Festa do Peão de Barretos. No
passeio você ainda conhecerá vários campeões de rodeio e personalidades que
visitaram a Festa.
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Passeio da Tradição - Espaço de caminhada, contemplação e lazer que foi
implantado mantendo o antigo percurso da ferrovia que cortava a cidade.
Totalmente urbanizado, iluminado, com detalhes arquitetônicos, e espaço para
descanso.

Região dos Lagos A Região dos Lagos é
excelente para
atividades físicas ao
ar livre, com pista de
caminhada, academia
ao ar livre, quiosques
com água de coco e
ainda é possível
pescar.

ARTESANATO

Chapéus feitos de forma
artesanal é uma opção de
presente que você pode levar da
visita a Barretos. Vale a pena
conhecer a Fábrica.

GASTRONOMIA
Saborear comida típica do interior é muito mais que sabor, é recordar os bons tempos, se fartar sem
pressa e apreciar cada pedacinho que vai à boca e perceber as delícias do saber comer bem. Para aqueles
que querem apreciar os pratos típicos da gastronomia local o mais pedido é a Queima do Alho, com toda a
cultura tropeira incluída desde os ingredientes, do modo de preparo e apresentação visual. Além disso, os
drinks especiais e sorvetes refrescantes para apaziguar o calor de Barretos merecem ser experimentados.
Linguiça suína caseira com tempero e
sabor inigualável resgata boas lembranças da
vida no sítio. Irresistível comer só um.

Comida servida no fogão
a lenha resgata o
verdadeiro sabor do
campo, valorizando o
bem comer, sem pressa.
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O grupo de Artesãos de Barretos tem sido preparado
e capacitado para atender as demandas dos turistas
apresentando produtos confeccionados com muito
carinho, dedicação e promovendo o resgate da cultura
local com diversas opções de presentes, lembranças,
peças para uso doméstico e objetos de decoração.
A produção artesanal pode ser encontrada em lojas
de souvenir espalhadas pela cidade e em pontos de
vendas nos atrativos turísticos. Uma opção que não pode
deixar de ser visitada é a fábrica artesanal de chapéus.

