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ACIB em parceria com a Meta-Fiat entregou
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APOIO META - VEÍCULOS FIAT - 3 FIAT UNO O KM
GANHADORES:

Notícias | Dicas
Cadastro Positivo passa a
valer em janeiro de 2013
Pessoa com gasto fixo alto tem
mais propensão à
inadimplência, diz CNDL

Isac Ferreira Alves, retirou seu cupom na ConstruRibeiro - 1 Fiat Uno 0 km
Lidiane Lima Ramos - Vendedora da MP Sport’s - 1 Fiat Uno 0 km
Empresa Restaurante Dragão Dourado - 1 Fiat Uno 0 km

APOIO CAIOBÁ HONDA - 3 MOTOS Honda Fan Flex 150CC
GANHADORES:

Gislaine Aparecida Gonçalves, retirou seu cupom na empresa Meta Fiat - ganhadora
1 moto Honda Fan Flex 150CC.
Tamires Aparecida Lopes dos Santos, retirou sue cupom na empresa Microway ganhadora 1 moto Honda Fan Flex 150CC.
Luiz Fernando Ribeiro, retirou seu cupom no North Shopping Barretos - ganhador 1
moto Honda Fan Flex 150CC.

A promoção teve o apoio também da Sorvetes Legal, Poty e Sindicato do Comércio Varejista.
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PONTO DE VISTA

Editorial

Thais Tenan Peghim
Banco Santander (Brasil) SA

Janeiro
das
liquidações
O mês de Janeiro chega e com ele as liquidações.
Tanto as lojas de grandes redes, como pequenas
empresas, aproveitam o mês de Janeiro para limpar
o estoque e renovar a grade de produtos.
E o consumidor já percebeu isso. Muitos que
aproveitavam o dinheiro extra, com o 13º salário,
agora esperam as liquidações de Janeiro para fazer
suas compras. E o resultado desta “operação” já
reflete no volume de vendas no período que antecede
o Natal, causando uma redução nas vendas.
É lógico que muitas pessoas continuam fazendo
suas compras para o Natal, presenteando seus entes
queridos ou adquirindo os produtos que necessita,
mas já temos uma grande parcela que prefere esperar
o mês de Janeiro para comprar produtos da linha
branca, por exemplo, como geladeiras, fogões e
maquinas de lavar.
As grandes liquidações, conforme os anúncios
informam, muitas vezes colocam à venda produtos
de mostruários, mas que estão em perfeitas
condições de uso. É dada inclusive a garantia, normal
e estendida.
Mas, a continuar essa prática das grandes
liquidações em Janeiro, podemos dizer que em breve,
os consumidores vão deixar suas compras de Natal
para Janeiro, afinal de contas, todo mundo gosta de
economizar.
Com certeza, o Natal continuará sendo uma das
maiores promoções do comércio, pois não existe um
segmento definido, como nas demais promoções: pais,
mães ou crianças. O Natal engloba todos: familiares,
amigos, namorados, noivos e etc., movimentando o
comércio em todos os setores.
A cada ano, temos no natal um setor preferido
pelos consumidores, como por exemplo, nos últimos
anos, a corrida pelos celulares e televisores de alta
definição. Entretanto, mesmo assim os demais
segmentos também registram aumento nas vendas.
Entretanto, como o “Janeiro das Liquidações”,
esse movimento começa a ganhar nova data. E o
sucesso dessa iniciativa é porque estão sendo
beneficiados os dois lados da cadeia comercial. As
empresas que aumentam suas vendas em Janeiro e
renovam seus estoques, e o consumidor que
consegue adquirir os produtos que necessita com
preços e condições superespeciais.

André Luís Peroni Ângelo
Presidente

Thais Tenan Peghim, casada com Renato
Peghim, filha de José Pedro Tenan e Maria
Barboza da Silva Tenan, formada em
Administração de Empresas pelo Unifeb,
Barretos, é bancária no Banco Santander
(Brasil) AS.
Nascida em Catanduva – SP, aos sete anos
mudou-se para Barretos. No ano de 2003
casou-se com o Renato e dessa união nasceu
um fruto, sua linda filha Lara.
“Classifico a cidade como dinâmica e atual.
Abrange diversas empresas que oferecem
oportunidades à população barretense. O
comércio é uma das atividades que apresenta
grande importância, concentrando-se no centro
da cidade e sendo referência para a nossa
região. Quanto à educação é visto que a cidade
é amparada por instituições de ensino
excelentes, o que proporciona boa formação
para os jovens que almejam ingressar no
mercado de trabalho”, comentando seu ponto
de vista sobre Barretos.
“Atualmente trabalho no Banco Santander.
Sinto-me realizada profissionalmente. Em 2001
entrei no banco ocupando o cargo de caixa e
hoje sou Gerente Geral da Agência Francisco
Barreto, situada na Avenida 17 entre Ruas 16
x 18 – Centro”.
“A cidade encontra-se em crescimento
constante e o comércio apresenta grande influência para este resultado”, finaliza Thais.
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ACIB realizou entrega de prêmios aos
ganhadores da Promoção de Natal 2012

Gráfica União
51 ANOS DE BONS SERVIÇOS

Fone/Fax
3322-1574

No último dia 9, foi realizado em frente a sede da ACIB (Associação Comercial
Industrial de Barretos) a entrega dos prêmios aos ganhadores da Promoção de
Natal 2012 do comércio. Foram entregues três motos e três carros 0 km.
Gislaine Aparecida Gonçalves, que retirou seu cupom na empresa Meta Fiat, e
também Tamires Aparecida Lopes dos Santos, retirou sue cupom na empresa
Microway foram as ganhadoras das motos Honda Fan Flex 150CC.
Foi realizada a entrega de outra moto Honda Fan Flex 150CC ao felizardo Luiz
Fernando Ribeiro. Essa moto foi sorteado no último dia 8, no North Shopping,
referente a parceria entre a ACIB e o shopping.
Dentre os veículos, o primeiro carro Fiat Uno 0 km foi entregue ao ganhador e
consumidor Isac Ferreira Alves, de apenas cinco anos de idade, retirou seu cupom
na ConstruRibeiro. A sua avó, Maristela da Silva Ferreira, contou que seu netinho
foi muito abençoado por Deus com essa conquista. “Ele é um menino muito abençoado.
Ficamos todos muito felizes pelo Isac ganhar esse carro”, finalizou a avó que diz
ainda não saber o destino do veículo. “Certamente tudo será em prol do Isac, então,
os pais dele ainda irão decidir se ficam ou vendem o veículo”, finalizou.
O segundo carro foi entregue para a vendedora da loja MP Sport, Lidiane
Lima Ramos. E o terceiro veículo foi para a empresa Restaurante Dragão
Dourado. Abaixo, fotos do sorteio e da entrega dos prêmios.

Convites de Casamento | Cartões de Visita e Boas
Festas | Cartões Coloridos | Cartazes | Impressos
g.uniao@globo.com.br
Fiscais | Carimbos de Borracha

IMPRESSOS OFF-SET | RAPIDEZ
Rua 20 nº. 416 - Avenidas 25 e 27

O comércio do centro precisa inovar ou
perderá mais espaço para os shoppings

Rua 32, 1252 - Barretos - SP
Fone: 17 - 3322-2755
www.alfabarretos.com.br

O comércio nos Shoppings Centers
crescerá à taxa média de 12% neste ano, em
todo o país, segundo informa a Associação
Brasileira de Shoppings Centers
(ABRASCE).
Segundo pesquisa da ABRASCE chega a
73% o índice de satisfação propiciado pelos
shoppings aos frequentadores graças à
combinação de conforto, segurança, opções
variadas de compras, lazer e gastronomia.
E o comércio do centro, como fica? Será que parte significativa de sua clientela
não migrará para os shoppings, como, aliás, já acontece há bastante tempo? Ora
o comércio do centro tem uma importância fundamental para a economia da cidade.
É gerador do maior número de empregos, e ainda conta com a empatia dos
consumidores pelas características insubstituíveis de comércio tradicional. Mas
não pode ficar só nisso. O consumidor precisa de novas atrações para que aumente
o seu índice de satisfação. A hora de planejar tudo isso é agora. Afinal o centro
comercial de Barretos é um patrimônio insubstituível da cidade.

Barretos, janeiro de 2013
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Dicas

Conheça o horário de funcionamento do Comércio para 2013 e saiba mais
sobre o reajuste dos salários dos funcionários dos Comércio
A ACIB e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Barretos decidiram
sobre o horário de funcionamento do comércio e o reajuste do salário dos trabalhadores.
Ficaram estipulados os seguintes pisos salariais, desde que cumprida a
jornada legal de trabalho:
EMPRESAS EM GERAL
- Empregados em Geral:...............R$ 925,00
- Operador de Caixa: ..................R$ 993,00
- Faxineiro e Copeiro: .................R$ 816,00
- Office Boy e Empacotador: .......R$ 658,00
- Garantia do comissionista: .........R$ 1085,00
FEIRANTES E AMBULANTES
- Empregados em Geral: .............R$ 925,00
MICRO-EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
- Piso salarial do ingresso: ...........R$ 754,00
- Empregados em Geral: .............R$ 848,00
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
- Piso salarial de ingresso: ...........R$ 795,00
- Empregados em Geral: .............R$ 887,00
- Operador de Caixa: .................R$ 953,00
- Faxineiro e Copeiro: ................R$ 780,00
- Office Boy e Empacotador: ......R$ 658,00
- Garantia do comissionista: ........R$ 1043,00
MICROEMPRESAS - ME
- Piso salarial de ingresso: ...........R$ 754,00
- Empregados em Geral: .............R$ 848,00
- Operador de Caixa: .................R$ 924,00
- Faxineiro e Copeiro: ................R$ 760,00
- Office Boy e Empacotador: ......R$ 658,00
- Garantia do comissionista: ........R$ 993,00
FEIRANTES DE AMBULANTES – EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE- EPP
- Piso salarial do ingresso: ...........R$ 795,00
- Empregados em Geral: .............R$ 887,00
MICROEMPRESAS - ME
- Piso salarial do ingresso: ...........R$ 754,00
- Empregados em Geral: .............R$ 848,00

Taxas de juros do crédito em 2012 é
a menor desde 1995, diz Anefac
Pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac) mostra que as taxas de juros das operações crédito voltaram a cair em dezembro, fechando o ano de 2012 com a menor taxa de juros média
da série histórica do levantamento, iniciado em 1995.
Segundo a Anefac, a taxa de juros média geral para pessoa física caiu 3,37% em
dezembro, na comparação com novembro, passando a mesma de 5,63% ao mês
(92,95% ao ano) para 5,44% ao mês (88,83% ao ano), a menor taxa de juros da
série histórica (1995).
Para a pessoa jurídica, a taxa de juros média geral caiu 6,69% em dezembro,
passando de3,29% ao mês (47,43% ao ano) em novembro para 3,07% ao mês
(43,74% ao ano) no último mês do ano passado, também a mais baixa taxa de juros
desde 1995. De acordo com o coordenador de estudos econômicos da entidade,
Miguel José Ribeiro de Oliveira, estas reduções podem ser atribuídas à maior competição das instituições financeiras após os bancos públicos reduzirem suas taxas de
juros; pequena redução nos índices de inadimplência; e à expectativa de redução da
inadimplência nos próximos meses em um ambiente de crescimento econômico maior.

O calendário de funcionamento do comércio em datas especiais:
- Carnaval 2013:
12/02 – terça-feira: não haverá expediente;
13/02 – quarta-feira de cinzas: expediente das 12h00 às 18h00 sem qualquer
compensação.
- Semana do consumidor ou do freguês (uma semana por ano)
Segunda à sexta-feira: 9h00 às 22h00;
Sábado: 8h00 às 18h00.
- Dia das mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças
Véspero: 9h00 às 22h00, se recair aos sábados, quando o horário será até às
18h00.
- Festas Natalinas de 2013
Período de 06 à 23 de dezembro de 2013: 9h00 às 22h00.
Exceções: aos sábados, nos dias 07,14 e 21 e ainda aos domingos, nos dias
08,15 e 22 de dezembro de 2013, das 9h00 às 18h00.
OBS: O funcionamento do comércio em geral, inclusive Shoppings, Mercados, Supermercados e Hipermercados, será “facultativo” e permitidos
nestas datas:

*

- NÃO SERÁ PERMITIDO O TRABALHO NOS FERIADOS DOS
DIAS:
29/MAR – Paixão de Cristo, 01/MAI – Dia do Trabalho, 30/MAI – Corpus
Crhistis, 12/OUT – Dia de Nossa Senhora de Aparecida, 25/DEZ – Natal e 01/
01/2014 – Ano Novo.

*

- SERÁ PERMITIDO O TRABALHO NOS FERIADOS DOS
DIAS:
21/ABR – Tiradentes, 09/JUL – Soldado Constitucionalista, 25/AGO – Aniversário da Cidade de Barretos, 07/SET – Independência, 02/NOV – Finados,
15/NOV – Proclamação da República e 20/NOV – Dia da Consciência Negra.
- SOMENTE AOS MERCADOS, SUPERMERCADOS E
HIPERMERCADOS:
Será permitido trabalho no feriado do dia 29/MAR – Paixão de Cristo, com a
compensação do descanso no dia 31/MAR – domingo, mediante pagamento de
horas extras de 100%.

Cartão de crédito e cheque especial
No cartão de crédito, a taxa se manteve estável em 9,37% ao mês em dezembro
(192,94% ao ano), a menor da série histórica. No cheque especial, houve uma
redução de 1,26%, passando a taxa de 7,92% ao mês (149,59% ao ano) em novembro/2012, para 7,82% ao mês (146,83% ao ano). A taxa de dezembro foi a
menor desde outubro de2012 (7,75% ao mês – 144,91% ao ano).
Taxa de juros x Selic
O levantamento destaca que considerando todas as reduções da taxa básica de
juros (Selic) promovidas pelo Banco Central desde julho de 2011, a redução da
Selic chegou a 5,25 pontos percentuais (redução de 42,00%) de 12,50% ao ano
para 7,25% ao ano em dezembro de 2012. Neste mesmo período, a taxa de juros
média para pessoa física apresentou uma redução de 26,71%, passando de 121,21%
ao ano em julho de 2011 para 88,83% ao ano em dezembro de /2012.
Nas operações de crédito para pessoa jurídica houve uma redução de 28,33, de
61,03% ao ano em julho/2011 para 47,47% ao ano em dezembro/2012.
Para a Anefac, a expectativa é de que as taxas de juros voltem a ser reduzidas
nos próximos meses por conta da melhora da economia, pela maior competição no
sistema financeiro após os bancos públicos promoverem reduções em suas taxas de
juros, bem como com a expectativa de redução dos índices de inadimplência.

Barretos, janeiro de 2013
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Empreendimentos

Unimed Barretos oferece planos
para diferentes perfis
Com 20 anos de experiência, a Unimed Barretos se destaca por dispor de uma
estrutura física e profissional desenvolvida especialmente para a cidade. Formada
por um dos maiores corpos clínicos da região, os planos da Unimed abrangem
cobertura nacional para urgência e emergência 24 horas, o que a torna a maior
cooperativa de trabalho médico do Brasil.
Desde 1.994, a Unimed mantém com a ACIB, parceria em regime de convênio, sob preços, condições e mensalidades promocionais estritamente às empresas efetivamente filiadas.
Em abril de 2011, a Unimed obteve seu registro definitivo como Operadora de
Planos de Saúde, concedido pela ANS. Atualmente, a Unimed vem cumprindo
com todas as determinações da ANS, no que diz respeito às garantias financeiras
de acordo com as regras estabelecidas. As garantias financeiras é um conjunto de
exigências a serem observadas pelas operadoras de planos de saúde para manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, minimizando os riscos de insolvência. As regras preveem a observância de Recursos Próprios Mínimos, Dependência Operacional e constituição de Provisões Técnicas. Esta conquista é mais
uma prova da qualidade e dedicação de todos que trabalham para fazer da Unimed
Barretos o melhor e mais completo plano de saúde da região.
Os planos da Unimed Barretos prestam assistência médico-hospitalar para
pessoas físicas e jurídicas, de acordo com as Resoluções Normativas e o Rol de
Procedimentos editados pela ANS, que dentre vários procedimentos, incluem:
consultas, Internação clínica ou cirúrgica, UTI, exames básicos ou especiais de
diagnósticos e terapia e
procedimentos especiais.
Os procedimentos descritos estão registrados pela
Unimed de Barretos, na
ANS, com pagamento de
coparticipação.

A Unimed em Barretos atua
também das cidades de Guaíra,
Colina, Jaborandi e Colômbia, e
possui uma carteira de mais de 28
mil clientes, entre pessoas físicas e
empresas, que contam com uma
gama de produtos e serviços periodicamente analisados, aprovados e registrados pela Agência Nacional de Saúde
(ANS).
Em virtude do constante investimento em melhorias realizado, a Unimed Barretos
foi diversas vezes premiada. Recebeu pelo 9º ano consecutivo o Prêmio ACIB, na
pesquisa de Preferência e Popularidade. Outro destaque foi para a certificação
dada pela Unimed do Brasil com o Selo Unimed de Responsabilidade Social pela
incorporação de ações sustentáveis.
A infraestrutura da Unimed Barretos é referência em qualidade. A cooperativa
de trabalho médico oferece 5 hospitais na região, 12 laboratórios de análises clínicas, transporte aeromédico inter-hospitalar, 5 serviços de imagem na região e
serviço de Medicina Preventiva, além de Seguro de Vida e Auxílio Funeral conforme o regulamento de cada plano. Em breve será lançado o Unimed Odonto.
Além da infraestrutura bem preparada, outro diferencial é que os próprios responsáveis do plano são os médicos que atendem nos consultórios e hospitais, o
que significa maior comprometimento e dedicação nos serviços prestados. A Unimed
Barretos possui também
uma equipe comercial
treinada para avaliar o
perfil de cada cliente,
apontando as melhores
opções de contratação
de planos e benefícios.

Marchot Barretos atrai clientes de toda a Região

Guilherme Gil Silvano 24 anos, graduando em Economia pela USP, é proprietário da franquia Marchot Barretos.
A Marchot encontra-se inserida no segmento de calçados há mais de 28 anos,
sendo a sede em São José do Rio Preto.
Com o processo de abertura de franquias da Marchot, houve uma identificação de um grande mercado na Região de Barretos, principalmente pela gravitação
que a cidade exerce sobre cidades menores que são vizinhas a Barretos.
A Marchot Barretos foi inaugurada no dia 28 de novembro, está localizada na
Avenida 23, nº 944 esquina com a Rua 24, sendo a franquia erguida em menor
tempo de toda a Rede (aproximadamente 70 dias).
A Marchot tem como foco o público feminino oferecendo calçados, bolsas e
acessórios. A loja também apresenta sapatos e acessórios masculinos.

“Com o grande nível de concorrência não só no setor calçadista, mas nos demais setores, o empresário deve buscar vantagens competitivas que o negócio
dele tem a oferecer e que a concorrência não tem. Esse é o fator determinante de
sucesso para um empreendimento em qualquer área de negócio, acrescenta o
empresário”.
Para ele, o comércio Barretense apresentou uma grande expansão nos últimos
anos, essa expansão foi fruto do aumento da renda da população em geral e do
crédito concedido através de políticas governamentais. O comércio de Barretos
tem a vantagem de atrair consumidores de toda a região, como moradores de
Colina, Colômbia, Jaborandi e Guaíra, que vêm a Barretos para fazer suas compras, atraídos pelos ótimos produtos que são oferecidos.
“Barretos é uma cidade que apresenta grande potencial de crescimento no
interior de São Paulo, com um
comércio em franca expansão e
uma população com índices muito bons em termos de índice de
desenvolvimento humano, ou
seja, uma cidade fantástica! Gostaria de convidar a todas as pessoas de Barretos e Região para
conhecerem a Marchot e seus
produtos, venham nos fazer uma
visita”, finaliza o empresário”.
O telefone da Marchot é (17)
Equipe Marchot Barretos
3322-6947.

Barretos, janeiro de 2013
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Pessoa com gasto fixo alto tem mais
propensão à inadimplência,
diz CNDL
As mulheres com idade entre 35 e 49 anos, renda familiar entre R$ 1.376 e
R$ 2,2 mil, tempo no emprego inferior a cinco anos, que planejam menos as compras, fazem pouca pesquisa de preços e que moram de aluguel são o perfil da maior
parte dos trabalhadores inadimplentes do país, aponta pesquisa da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)/SPC Brasil .
O estudo, que leva em conta as dívidas com mais de 90 dias em atraso, foi
realizado com 1.277 pessoas de todas as capitais brasileiras, em outubro deste ano.
“A classe que está emergindo, que está entrando no mercado de trabalho, entrando em universidades, e, com isso, tendo acesso a bens que não teria, está mais
inadimplente. Está tendo acesso a crédito que, antes, não tinha. Eles não têm educação financeira, não sabem planejar”, avaliou a economista da SPC Brasil, Ana Paula
Bastos.
Gastos fixos elevados
A CNDL avaliou que as pessoas que têm gastos fixos elevados, como aluguel,
pensão alimentícia, e financiamento de carro, estão mais propensas a se tornarem
consumidores inadimplentes.
O inadimplente presta atenção se a prestação de uma nova compra, como um
carro, por exemplo, cabe no orçamento. Mas não leva em conta outros gastos. Não
está lembrando se tem contas parceladas no cartão de crédito. A renda está muito
mais comprometida no caso do inadimplente”, explicou a economista Ana Paula
Bastos.
Por outro lado, os dados da pesquisa da CNDL/SPC Brasil mostram que o o
trabalhador mais velho [acima de 49 anos], que tem estabilidade no emprego e faz
planejamento financeiro, costuma manter mais as contas em dia.
Mulheres mais inadimplentes
De acordo com a economista da SPC Brasil, Ana Paula Bastos, as mulheres são
a maior parcela de inadimplentes pelo fato de ganharem salário menor do que os
homens, e, ao mesmo tempo, estarem assumindo mais compromissos financeiros.
Aluguel
Os dados do estudo, segundo a CNDL, também mostram que 12% dos entrevistados, com as contas em dia, pagam aluguel. O número de pessoas que moram
em casas alugadas, que estão inadimplentes, entretanto, é três vezes maior: 33%.
“Esse é o trabalhador da classe D, que está emergindo para a classe C, e quer
comprar a casa própria. Mas ainda moram de aluguel”, explicou Ana Paula Bastos.

FIQUE SABENDO!!!
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de grãos, vice-líder em produção de transgênicos e campeão de produtividade nessa área. Na última safra
foram plantados 30 milhões de hectares. Isoladamente, a soja responde por
89% do plantio de transgênicos. A Lei de Biosegurança nº 11.105/05, que
regula a biotecnologia, já possibilitou a utilização comercial de cerca de 50
organismos geneticamete modificados, dos quais 35 são plantas.
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Cadastro Positivo passa
a valer este mês
Foi publicado no Diário Oficial, o decreto que regulamenta o Cadastro Positivo: um banco de dados que circulará no varejo e nas instituições financeiras com
o histórico de bons pagadores e passa a valer a partir deste mês de janeiro.
O que se sabe até agora é que o consumidor terá que solicitar sua entrada no
cadastro. Só poderão fazer parte do registro nomes “limpos”, sem pendências no
Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa e Banco Central.
A ideia do Cadastro Positivo é regular o mercado de crédito a partir dos bons
pagadores que passariam a ter uma arma a mais na negociação por taxas menores. Em alguns países onde foi adotado cadastro, de fato, baixou os juros no
varejo. Mas ainda é cedo pra saber se terá o mesmo impacto no Brasil.
O comércio espera há muito tempo esta lista com o histórico de bons pagadores. “Ele vai poder saber o que ela comprou, se ela pagou regularmente como
deveria pagar e se ela acumula muitos débitos ou não. A taxa de juros, porque a
taxa de juros, um dos fatores que gera essa taxa é o risco, então se o risco for
menor, certamente a taxa pode ser menor”, diz o economista do SPC Brasil,
Nelson Barizzelli.
Para o economista da Austin Rating, Alex Agostini, consultoria que atende os
bancos, o cadastro não é o único fator que pesa na redução dos juros. “Com a
negociação do consumidor e o banco, a taxa naturalmente tende a cair, aí sim o
banco naturalmente vai ter uma condição melhor de reduzir os juros”.
g1.globo.com

ALERTA
Em 2012, tentativas de fraude
contra consumidor foi recorde
A cada 14,8 segundos um consumidor
brasileiro é vítima da tentativa de fraude
conhecida como roubo de identidade, em que
dados pessoais são usados por criminosos
para obter crédito, segundo o Indicador
Serasa Experian.
De acordo com a pesquisa, o indicador
registrou entre janeiro e dezembro de 2012,
2,14 milhões de tentativas de fraudes, número
recorde no período desde 2010, quando a série histórica teve início. Em 2011,
houve 1,96 milhão de registros entre janeiro e dezembro e, em 2010, 1,87 milhão
no mesmo período.
Entre os setores pesquisados pela Serasa, o de serviço e telefonia lideraram os
registros de tentativa de fraude em 2012. O primeiro, que inclui seguradoras,
construtoras, imobiliárias e serviços em geral, teve 746.318 registros ou 35% do
total. Desde o início da medição da Serasa, os serviços lideram o ranking de
tentativas de fraudes – foram 34% em 2011 e 31% em 2010.
O setor de telefonia teve um número ainda maior de tentativas de fraude em
2012. Foram 749.213 casos de tentativas de fraude ou 35% dos registros. Em
2011, esse índice foi de 26%. O ranking é composto ainda de bancos e financeiras
(18%), varejo (10%) e outros (2%).
Por outro lado, foi registrada queda nas tentativas de fraude nos bancos: 18%
em 2012; 26% em 2011 e 28% em 2010), “por conta da retração na procura por
crédito, e um crescimento em telefonia e serviços”. A popularização da internet e
das mídias sociais é apontada como um fator impulsionador desse tipo de ação
criminosa, segundo a Serasa.
De acordo com a Serasa, estão mais suscetíveis às fraudes os consumidores
que tiveram seus documentos roubados. “Com apenas uma carteira de identidade
ou um CPF nas mãos de golpistas, dobra a probabilidade de ser vítima de uma
fraude”, alerta a Serasa, em nota.
g1.globo.com
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AACIB, como entidade representativa de
classe, tem entre outras responsabilidades,
o papel de identificar os interesses comuns
aos seus representados e traduzi-los em
ação.
Assim presta os serviços de informações
de consumidores, edita a Lista Telefônica,
mantém serviço de cobrança e conciliação,
disponibiliza espaço para atividades de
palestras, workshops, pesquisa de
preferência e outros tantos serviços que
auxiliam o empresariado barretense em seu
crescimento sustentado e seguro. Desta forma também, democraticamente através
de consulta e em reuniões periódicas com os empresários interessados, define o
horário de funcionamento do comércio em datas especiais junto aos órgãos
competentes e participa ativamente das negociações sindicais nos acordos
trabalhistas, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Barretos.
Eu, como Diretor e membro da ACIB, tenho me colocado a disposição e a
serviço da entidade nos últimos 30 anos e atuado ativamente na composição das
diretorias que neste tempo dirigiram a entidade. Espero estar cumprindo bem a
minha parte.
Domingos Sávio S. de F. Baston
2º Secretário

EMPRESAS QUE MAIS CONSULTARAM EM DEZEMBRO
LOJAS DE BARRETOS
UMA ÚNICA LOJA
1 - ARLETE MAGAZINE
2 - CASA BARONI
3 - MP SPORT’S
4 - KORPO & KOR
5 - ML MODAS
6 - BROOKSTORE
7 - LÍDER COMERCIAL
8 - KÁTIA GOUVEIA
9 - BIABELAMORE
10 - ARLETE BOUTIQUE
11 - A IMPERIAL
12 - BAZAR JULINHA
13 - ÁRUA MODAS
14 - CAMA DE GATO
15 - O LOJÃO
16 - DURVAL AUTO PEÇAS
17 - NOVAARLETE
18 - 100% VÍDEO
19 - PNEU CENTER
20 - BBM

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

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM DEZEMBRO
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

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

CASA DE CONSTRUÇÃO
1 - CONSTRURIBEIRO
2 - RIOMAR
3 - LOJÃO MAT. P/ CONST.
4 - FORTALEZA
5 - A CONSTRUTORA

O que temos observado e sentido é que a
cada ano a ACIB tem ampliado a oferta de
benefícios aos seus associados. O SPC tem
feito campanhas com os inadimplentes que
tem trazido uma boa recuperação de
incobráveis aos nossos caixas. Temos
também através da ACIB apoio na
contratação de profissionais, serviço este que
há algum tempo atrás não existia.
As campanhas de incentivos de vendas,
como as Promoções, com premiações em
diversas datas comemorativas durante o ano,
tem sido de grande sucesso para todos os
comerciantes que participam. Como a
Promoção de Natal que incentivou o consumidor, o vendedor da loja e o lojista.
A Associação Comercial de Barretos está de parabéns pelo seu trabalho, a
todo o momento está oferecendo apoio em diversos setores para as empresas
associadas, principalmente ao pequeno e médio lojista.
Tenho certeza que em breve a ACIB estará inovando com novos serviços,
que venham beneficiar seus associados, o que terá nosso apoio e será muito
bem vindo.
Aparecido Adair Medeiros
Meta Fiat Veículos

1 - AUTO ELÉTRICA DO MARCÃO
2 - NEIVA STORE
3 - CAFÉ DA MANHÃ E CIA
4 - MS HIDRAÚLICA
5 - PLASI EMBALAGENS
6 - ANA CLARA MODAS
7 - JC REPRESENTAÇÕES

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - HP GARAGEM
2 - ELETRÔNICA DO BETO
3 - RAÇÕES DOG 43
4 - BUFFET ELITE
5 - MÓVEIS BASTON
6 - SERRALHERIA CONTORNO

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

INCLUSÕES NO SCPC

EXCLUSÕES NO SCPC

Dezembro / 2012....... 719

Dezembro / 2012....... 864
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Barretos Tem

BARRETOS:
UMA CIDADE COM FUTURO BRILHANTE
O ano de 2012 teve um saldo positivo para Barretos, que definitivamente foi firmado como um centro

regional e um forte Polo Comercial, que atrai consumidores de toda a região. Sendo Barretos polivalente na
sua Economia, veja abaixo alguns nomes que fazem de Barretos destaque em todo o País:
Bar’Retos Restaurante

North Bowling
Restaurante e Choperia

São mais de 900 metros quadrados de área
construída, distribuídos num complexo de
entretenimento que reúne seis pistas de boliche
profissional, mesa de sinuca, loja de souvenirs,
deck externo com paisagismo especial, choperia e
espaço para eventos. O restaurante do local
funciona com serviço de buffet no almoço e
a la carte no jantar.

Mariol

(Barretos Country Hotel)

O Restaurante 5 Estrelas do Barretos Country Hotel
é climatizado e o único que tem funcionando 24 horas
por dia, apresentando opções alternadas de a la carte
e serviço de buffet completo. No Bar´Retos
Restaurante é servida a famosa Queima do Alho,
comida típica dos Tropeiros do Estradão,
servida no fogão a lenha.

Subway

A Mariol está dividida em duas unidades, uma
destinada à produção de embalagens plásticas e
outra destinada à produção de medicamentos em
suas formas líquidas e sólidas, dentre eles a
Dipirona Sódica e o Paracetamol. Levando o nome
de Barretos para todo o mundo.

Faculdade de Medicina
Dr. Paulo Prata

McDonald’s
Atrai consumidores de toda à Região, além dos
barretenses que não precisam de ir mais em outras
cidades para matar a vontade de saborear
um MC Donald’s.

O gostoso e saudável Subway trouxe mais uma
opção das cidades grandes para Barretos.

Firmando-se como Polo Educacional a cada ano, a
Faculdade de Medicina Dr. Paulo Prata veio para
somar ao sistema educacional de Barretos.
Oferece oportunidade aos estudantes que tinham
de buscar o curso em outras cidades.

