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Chegada do Papai Noel
e Curso Papai Noel
A Acib realiza Chegada do
Papai Noel no dia 5 de
dezembro.
Página 5

Empresário fique atento!!!
Fique por dentro dos
comunicados da Acib
Página 5

UNIFEB abre Processo
Seletivo Público para
contratação de profissionais
O Centro Universitário UNIFEB
abriu processo seletivo público para
contratação de profissionais.
Página 5

Promoção do Dia das Crianças foi
um sucesso!!!
Aconteceu 01 à 13 de Outubro a Promoção do Dia das Crianças no comércio de
Barretos. O sorteio de 12 tablets e 12 bicicletas acontece no próximo dia 18 de outubro. Durante a Campanha foram distribuídos Sorvetes Legalzinho e Refrigerante
Poty, fazendo a alegria da criançada, além de muitos eventos realizados no período.

Você sabia?
Que em Barretos são
produzidos
medicamentos como
dipirona, emabalagens e
sacos para Farinha Dona
Benta, tanques para
equipamentos militares?
Não? Conheça nesta
edição alguns produtos
produzidos aqui e utilizados
por todo o País.
Página 8

Evitando a Inadimplência
Você sabe como evitá-la? Então
conheça as 10 dicas nesta edição!
Faça boas vendas!
Página 5

Horário de funcionamento do
comércio durante o mês de
Dezembro
O Comércio funcionará no período natalino
de 5 a 23 de Dezembro em horário especial.
Página 5
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PONTO DE VISTA

Editorial

Um
comércio
de alto
padrão
O alto padrão das lojas de Barretos tem firmado nossa cidade cada vez mais como pólo regional de compras. Um status que foi adquirido com
a somatória de vários fatores que fortalecem o
comércio, beneficiando tanto o empresário como
os consumidores.
É completamente visível hoje que os empresários estão investindo na arquitetura e layout de
suas lojas, criando um visual moderno e atrativo,
o que deixa nossa cidade mais alegre, colorida e
iluminada. Os colaboradores estão sendo treinados e capacitados visando sempre um melhor
atendimento aos clientes em geral. São colaboradores que dispensam um tratamento especial aos
nossos clientes e mantém a fidelidade que estamos
sempre buscando e valorizando.
Mas um ponto que tem sido destaque em nosso comércio são os produtos que são oferecidos aos clientes. Barretos conta hoje com quase
todas as marcas e produtos existentes no mercado, tanto na área de roupas como na de calçados. Temos ainda setores fortes e atuantes, como
serviços, informática, eletrodomésticos, alimentação, material de construção e também o turismo e a diversão.
Nossas lojas são multimarcas, oferecendo aos
clientes e amigos produtos variados e recém lançados no mercado. Nossos clientes recebem um
tratamento diferenciado e preferencial, inclusive
nas condições de prazos.
Barretos tem um comércio variado e rico em
produtos. A cidade conta com vários pólos comerciais, que formam grandes corredores comerciais, abrigando os mais variados segmentos comerciais.
Barretos tem um comércio completo e o setor
industrial cresce a cada dia, gerando mais empregos e mais divisas.
Com a soma de todos esses fatores, o sucesso é o retrato do comércio de Barretos. A diversificação, o visual, os bons produtos e atendimento altamente especializado, fazem de nossa
cidade um ótimo local para estar sempre recebendo investimentos, mantendo um comércio de
alto padrão.

André Luís Peroni Ângelo
Presidente

Elizabete B. Silva Silva
AKKA Modas
Elizabete B. Silva Silva, é proprietária da AKKA
Modas. Natural de São Paulo, é casada, mãe de uma
filha. É formada em Comunicação.
Nesta edição a empresária Elizabete nos conta um
pouco sobre sua empresa, além de seu ponto de vista
sobre Barretos.
Para a empresária, “Barretos é uma cidade tranquila
que está em expansão em todos os setores,
principalmente no Comércio. É perceptível o
desenvolvimento desse setor, com surgimento de
novos empresários apostando na cidade, instalando
lojas na região central do município e também no
shopping”, comenta.
Apaixonada por moda, a vontade de abrir sua loja
já existia desde quando trabalhava em um Jornal em
São Paulo. “Sempre fui antenada na moda, gostava
de me vestir bem e dar consultoria de imagem para as
pessoas mais próximas. Juntando esse meu gosto com
o objetivo de trazer para Barretos uma loja de roupas
com manequins de vários tamanhos e opções,
resolvemos inaugurar em 10 de maio de 2012 a loja
AKKA Modas. Desde sua abertura, com a ajuda da
minha filha, Karoline Silva, que também gosta muito de moda, oferecemos também assessoria às
clientes na hora de se vestir.
Barretos oferece diversas opções de lojas, é um mercado que cresce a cada dia, sendo assim,
os empresários devem oferecer diferenciais em suas lojas. A AKKA Modas procura oferecer um
tratamento diferenciado a suas clientes, “A loja tem muitas opções de tamanhos de roupa. Priorizamos
a aproximação com o cliente, assessorando-o na hora de escolher a roupa para que pessoa sempre
esteja satisfeita. Preocupamos-nos, em dar dicas de moda e deixar a cliente com visual bonito e de
destaque. Utilizamos as redes sociais para nos aproximarmos dos consumidores, dessa maneira
também realizar a divulgação dos produtos da loja. Uma propaganda virtual de qualidade faz toda
a diferença no mercado atual” acrescenta a empresária.
“Minha expectativa para Barretos é a melhor possível. Espero que a cidade continue crescendo,
dando opções aos barretenses de fazerem suas compras aqui mesmo em Barretos, sem a
necessidade de se deslocarem para outros centros comerciais da região e da Capital” destaca
Elizabete.
“Acredito no potencial do comércio de Barretos, por isso resolvi instalar minha loja nessa cidade.
Vou continuar investindo, buscando o crescimento da minha empresa e sempre satisfazer os meus
clientes com qualidade no atendimento”, finaliza.
A AKKA Modas fica na esquina Rua 20 com a Avenida 29. Telefone (17) 3325-2375.
Pagamentos à vista, no cartão de débito, parcelamentos no cartão de crédito.
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Informação

PROCON INFORMA
OS PREÇOS DOS PRODUTOS DEVEM ESTAR EXPOSTOS:
Os produtos nas vitrines e no interior do estabelecimento (onde o consumidor
tem acesso) devem possuir preços claros e ostensivos, legíveis e de fácil visualização
tanto os valores à vista e as parcelas, assim como as taxas de juros cobrados pelo
estabelecimento (Inciso III, artigo 6º, Código de Defesa do Consumidor).

CHEQUES
- É vedada a recusa de cheque de conta aberta recentemente;
- É vedada a imposição de valor mínimo para cheques.

CARTÃO DE CRÉDITO
É vedado: a cobrança de preço diferenciado para pagamento com cartão de
crédito.
- Não concessão de desconto quando for dado nas vendas à vista;
- Estipular valor mínimo para compra com cartão;
- Não aceitação de cartão de crédito nas promoções.

FORNECEDOR DE ALIMENTOS
É vedada a venda de carne pré-moída, de acordo com o Código Sanitário de
São Paulo, Art. 461, II parágrafo único; Decreto 12.342.
Segundo o Art. 39, do C.D.C, I e VIII: é vedado ao fornecedor de produto ou
DATA DE ENTREGA DO PRODUTO
de serviços dentre outras práticas abusivas: condicionar o fornecimento de produto
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a empresa é obrigada a
ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa estipular no orçamento ou pedido o prazo de entrega, instalação ou montagem de
causa, a limites quantitativos.
qualquer produto.
CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR
Quando o consumidor for comprar parcelado, utilizando ou não os serviços de
uma financeira, o fornecedor tem a obrigação de informar:
- o preço do produto ou o serviço em moeda nacional, os valores dos juros de
mora e a taxa de juros do financiamento;
- os acréscimos previstos por lei;
- a quantidade e a data de vencimento das prestações;
- o total a ser pago à vista ou financiado.

NOTA FISCAL
O fornecedor é obrigado a fornecer nota fiscal ou documento equivalente, relativa
a venda da mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada.

JUROS E MULTAS NO COMÉRCIO
As taxas de juros, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações
direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito não poderão ser superiores
a 12% ao ano. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação
no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. É assegurada
ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante
redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Inciso I, Art. 52, C.D.C.

FISCALIZAÇÃO
A partir do momento em que o consumidor se dirigir ao Procon com qualquer
reclamação proveniente de relação de consumo, poderá ser aberto dois
procedimentos: 1) mediação e 2) fiscalização. Na mediação é enviada a Cip (Carta
de Informação Preliminar) para o fornecedor, garantindo o contraditório a ampla
GARANTIA
Existem dois tipos de garantia: a legal e a contratual. A garantia legal não depende defesa. A fiscalização pode ocorrer mediante denúncia do consumidor ou de ofício.
do contrato que foi feito, pois já está prevista na lei. A garantia contratual completa No caso de haver irregularidade ou lesão ao direito do consumidor, é lavrado o
e legal e é dada pelo próprio fornecedor. O termo de garantia deve explicar: o auto de constatação e posterior auto de infração, com sanções previstas em lei.
Outrossim, ressalta-se que a mediação e a fiscalização podem atuar em conjunto,
que esta garantindo e qual é o seu prazo.
entretanto, não são dependentes.
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Promoção de Natal do Comércio

Evitando a Inadimplência

A Associação Comercial e Industrial de Barretos - ACIB, já está preparando
a Promoção de Natal no Comércio de Barretos. E neste ano, na promoção de
Natal, serão sorteadas 8 motos Kasinski, para todas as zonas barretenses. Sendo,
1 moto para a zona norte, 1 para a zona sul, 1 para zona leste, 1 para a zona
oeste 2 para o centro, 1 moto para um funcionário e 1 moto para uma empresa
participante. Não poderão participar dos sorteios os proprietários, funcionários
e seus parentes até 3º grau com cupons retirados na própria empresa, para sorteio
do consumidor.
Além disso, será sorteado também, um Novo Uno 0km.
A Promoção acontece de 05 de dezembro à 23.
Durante todo o ano os cupons de todas as Promoções realizadas são guardados
na urna de vidro no Calçadão.

Você sabe como evitá-la?
1- Nas vendas a prazo, sempre consulte os serviços de proteção ao crédito antes de conceder crédito ao seu cliente;
2- Crie um sistema de analise de crédito para sua loja, analisando se o
consumidor que quer comprar a prazo tem condições financeiras de arcar com o
futuro compromisso assumido e se ele possui um histórico de bom pagador na
praça;
3- Quando for viável, substitui-a o crediário próprio pela venda com cartão de crédito e débito. Desta forma você estará terceirizando o risco de calote
com a administradora desses cartões;
4- Na venda a prazo de produtos de maior valor, verifique a possibilidade
de firmar convênio com bancos ou financeiras. Nestes convênios quem concede
o financiamento ao consumidor é o banco ou financeira e não o lojista;
5- Registre sempre o endereço completo e atualizado de seu consumidor.
Sem estes dados a cobrança da dívida ficará muito prejudicada;
6- Para maior segurança nos recebimentos de cheques, evite aceitar cheques de terceiros e de outras praças;
7- Nas operações com cheque, por medida de segurança, solicite sempre
que o consumidor apresente o cartão do banco, comparando a assinatura do
cheque com a do cartão;
8- Coloque num lugar bem visível em sua loja a relação como os documentos que o consumidor deverá apresentar para a abertura do crediário;
9- Nas vendas a prazo, deve-se evitar que o consumidor comprometa
mais do que 30% da sua renda líquida com o pagamento de cada prestação;
10- Nas vendas com cartão de crédito, peça sempre a apresentação de
um documento pessoal do consumidor para conferir com os dados do seu cartão de crédito.
SEBRAE

Chegada do Papai Noel e Curso Papai Noel

A Acib realiza Chegada do Papai Noel no dia 5 de dezembro.
Serão percorridos todos os bairros da Cidade.
AAssociação também irá realizar um curso para capacitação de Papais Noéis,
os interessados a se caracterizar, deverão comparecer na ACIB para a inscrição
e o treinamento. A Acib já esta planejando a decoração de Natal do calçadão e
adjascências. Muitas surpresas estão por vir!!

Empresário fique atento!!!
A ACIB informa aos comerciantes da área central que as lojas só poderão ser
lavadas antes das 8hs ou após as 18hs. Não podem jogar água da lavagem para
o calçadão e nem para as calçadas. Os lixos e resíduos deverão ser colocados
de fronte a lojas até as 18hs30min. É proibido a colocação de lixo nas esquinas.
O calçadão da Avenida 19 está sendo restaurado, em uma parceria da ACIB
com a Prefeitura e com a empresa J. Mahfuz. Os demais também poderão ser
restaurados. Procure a Acib, e informe-se.

UNIFEB abre Processo Seletivo Público
para contratação de profissionais
O Centro Universitário UNIFEB abriu processo seletivo público para
contratação de profissionais. Os salários vão de R$1.117,79 à R$3.482,49.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.unifeb.edu.br
e vão até o dia 24/10/2013.
O custo das inscrições são: R$60,00 para nível superior, R$40,00 para nível
médio ou técnico. São 25 vagas - Cadastro de Reserva para 1 + 1 ano.

Horário de funcionamento do
comércio durante o mês de Dezembro
O Comércio funcionará no período natalino de 5 a 24 de Dezembro na
seguinte ordem:

- segunda à sexta das 9h00 às 22h00;
- sábados das 9h00 às 18h00 e
- domingos das 9h00 às 18h00.

Barretos, setembro de 2013
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Notícias e Empreendedores

Regra poderá permitir cancelamento
automático de serviço de celular
A partir de 2014, as operadoras de telefonia celular que atuam no Brasil poderão ser obrigadas
a disponibilizar a seus clientes um serviço automático para cancelamento do contrato de serviço,
informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Este novo dispositivo consta de uma proposta de regulamento para atendimento e cobrança no
setor e que deve ser votado pelo conselho diretor da Anatel nas próximas semanas.
Após a aprovação, será dado prazo para que as operadoras façam as adequações necessárias
para que o sistema funcione, o que deve acontecer no início do próximo ano.
Pela proposta da agência, a mudança vai permitir que os consumidores cancelem um contrato
de serviço de telefonia celular via central de atendimento das operadoras, porém sem a necessidade de passar por um atendente.
A medida é uma resposta a reclamações de clientes que apontam dificuldades para conseguir
cancelar contratos desse tipo.

Sucuri Tornearia

Programa “ACIB na TV”: o
espaço do empresário
barretense, completa 120
edições
Com objetivo de apresentar à população o que Barretos
têm, e os polos comerciais da cidade, o Programa “ACIB na
TV”, é a voz e a imagem do empresário barretense. Foram
apresentados um total de 120 programas até hoje. O espaço
também serve para que o empresário apresente seus produtos
e novidades à população.
Você empresário que possui alguma inovação e produto, e
deseje apresentar aos consumidores, procure a Acib. Você
pode dar sugestões e ideias de novas entrevistas.

Lael Imobiliária

GF MODAS

Leonardo Pepineli Alves é
proprietário da Lael Imobiliária.
Inaugurada dia 18 de fevereiro de 2013
na Cidade de Barretos, fundada pelo
Sócio-Diretor Leonardo Pepineli Alves,
Técnico em Transações Imobiliárias,
formado em Direito pela Universidade
de Franca, pós-graduado em Direito
Tributário, técnico em Direito
Imobiliário, cursando atualmente o curso
de Perícia Judicial, vem a oferecer os
melhores benefícios para Barretos no
setor Imobiliário.
O nome LAEL vem de um anagrama,
ou seja, uma resultante de um arranjo
de letras do nome Leonardo e do
sobrenome Alves. Na Lael Imobiliária
você encontra todas as opções de
aluguéis, e modalidades venda e compra de imóveis. Com a mais alta qualidade
em atendimento, segurança, conforto, comodidade nas negociações, pensando
sempre no seu melhor. Oferecem suporte e consultoria em todas as áreas do
mercado imobiliário inclusive consultorias em Direito Imobiliário.
A Lael tem como objetivo a resolução de todos os tipos de transações em
superintendência imobiliária. Abrangendo do mais simples ao mais complexo das
transações em negócios, como fusões e incorporações de sociedade de empresas.
A empresa possui atendimento individualizado, qualificado, acompanhados por
profissionais com 100% de satisfação ao público.
Para o empresário, “Barretos é o futuro do Brasil e temos hoje os olhos do
mundo, com a mais alta tecnologia do mundo em medicina oncologica, dentre
outras específicas ao segmento. De outra feita, tende somente a prosperar em
todas as áreas, tendo como visão minha área, a cada dia cresce o número de
investidores com projetos no seguimento imobiliário e mercadológico. Neste sentido,
abre vista que o comércio de Barretos é o mais forte e amplo na região, com o
melhor relacionamento social com a circunvizinhança de municípios”, comenta
Leonardo.
“Primeiramente, parabenizo aos empresários pelo que proporcionam a cidade
com suas empresas, suprindo assim as necessidades na comarca de Barretos,
Estado de São Paulo. Neste sentido, fica o agradecimento a Associação Comercial
de Barretos pela oportunidade de mostrar nosso trabalho e a todos os cidadãos
barretenses pela recepção e finalmente aos meus pais Aguinaldo Alves Filho e
Mara Lucia Pepineli Alves pela dedicação por tudo que me ensinaram e ensinam
até hoje” finaliza o empresário.
Entre em contato com a Lael Imobiliária e alugue ou compre já o imóvel dos
sonhos. Rua 24 nº 1234 | Centro |Telefone: 17.3322.0800.

Rubia Girardi Ferreira
é proprietária da GF
Modas.
A ideia da abertura
da loja, surgiu quando
a empresária estava
trabalhando no ramo
de moda, “Encontrei
uma antiga companheira de trabalho, que estava trabalhando na
empresa Handara, foi
ai que recebi o convite
para ser uma consultora da marca. Trabalhei
por um bom tempo
como consultora, em
uma loja do shopping,
depois de algum tempo a empresa encerrou suas atividades. Foi
ai que surgiu a oportunidade de me tornar uma distribuidora da marca, começando assim uma grande parceria”, conta Rubia.
Inicialmente a loja era em São José do Rio Preto, a empresária decidiu então
trazê-la para Barretos, pois já possuía uma loja na cidade na área de cosméticos
(Natura), foi ai que decidiu uni-las. Surgindo a GF Modas, inaugurada no dia 27
de Maio de 2013.
A GF Modas possui uma linha completa de vestuários femininos e masculinos
da marca Handara, além de outras marcas. Possui um estoque completo de
produtos da Natura a pronta entrega, perfumes de ambiente, aromatizantes, além
de outros produtos.
“O diferencial da GF Modas são os descontos, na linha da natura qualquer
produto de 20% a 30% de descontos, e na parte de vestuário os preços são de
atacado”, comenta a empresária.
“Acredito muito em Barretos, e no cliente Barretense. O comércio em geral
tem crescido e atraído novas empresas, e consumidores de toda a região, que
vêm em busca do bom atendimento e da variedade de produtos da cidade. Além
dos outros setores da cidade, que tem atraído grandes investidores, que acreditam no nome de Barretos”, finaliza.
A GF Modas, fica na Rua 26 nº 643, telefone (17) 3323-9239 | (17) 33257641
As formas de pagamento são à vista, 6x no cartão e até 6x e no crediário
próprio.

Adquira sua
“Honda”

JORNAL DA ACIB

Barretos, setembro de 2013

Página

Acib

A ACIB a cada dia vem se
firmando como uma agente de
união entre as empresas. Os
serviços ofertados são os mais
diversos, como cursos, palestras,
treinamentos, enfim, todos
aqueles serviços que o
empresário precisa para gerir
melhor o seu negócio.
Atuando também nas já
conhecidas
Promoções
realizadas durante todo o ano,
fomenta assim nosso comércio
trazendo clientes de toda a região
para a cidade.
Como Diretor do Setor
Indústria, estamos trabalhando
juntamente com toda a diretoria
para trazer benefícios e uma melhora na estrutura para o Distrito Industrial e
para todas as empresas instaladas em nossa cidade.

A Acib é uma Instituição completa comparada as Associações Comerciais da Região, oferecendo sempre produtos e serviços eficientes. Mas, ainda tem capacidade de crescimento. Em contrapartida o setor comercial é
muito conservador, os empresários não acompanharam o desenvolvimento
do País e da cidade. Acredito que deve haver mais investimentos econômicos, profissionalizantes e outros.

João Bosco de Oliveira
Diretor Departamento e Indústria

Faissal
ATWI Empreendimentos

EMPRESAS QUE MAIS CONSULTARAM EM SETEMBRO
LOJAS DE BARRETOS
UMA ÚNICA LOJA
1 - ARLETE MAGAZINE
2 - BROOKSTORE
3 - BIABELAMORE
4 - ML MODAS
5 - KORPO & KOR
6 - CASA BARONI
7 - MP SPORTS
8 - ARLETE BOUTIQUE
9 - LÍDER COMERCIAL
10 -A IMPERIAL
11 - CAMA DE GATO
12 - BAZAR JULINHA
13 - DURVAL AUTO PEÇAS
14 - VICOUROS
15 -VILLA SPORTS
16 - ARUÁ
17 - 100% VÍDEO
18 - BBM
19 - OPTICA REALCE
20 - KÁTIA GOUVEIA

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM SETEMBRO
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

MAIS DE UMA EMPRESA
1 - GRUPO JOIA
2 - LAVRADORES
3 - ÓTICAS SANTA LUCÍA
4 - CISNE
5 - DROGADADA
CASA DE CONSTRUÇÃO
1 - RIOMAR
2 - CONSTRURIBEIRO
3 - RIOMAR
4 - CONSTRUAMÉRICA
5 - COMAP
CONCESSIONÁRIAS
1 - FIAT META VEÍCULOS
2 - CANNES PEUGEOT
3 - VOLKS DAHER
4 - BAVEP
5 - FORD CABRERA

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

1 - CASA DE TIJOLOS
2 - G.F MODAS
3 - SELMA ELIANA DE MORAES MODA
4 - DROGARIA REY
5 - S.E MODAS
6 - PRODUTOS TERAPÊUTICOS
7 - BRIGAGÃO AUTO ELÉTRICO E LAVA JATO
8 - FLORENÇA PIZZARIA E CHOPERIA
9 - IBIS BARRETOS
10 - TOPCEL CELULARES
11 - GRÁFICA E BRINDES BARRETOS
12 - KIBELA HAIR
13 - MARINA MORENA MODA ÍNTIMA
14 - R.C.R MECÂNICA
15 - LOJA MEIO PREÇO
16 - SÓ ALEGRIA
17 - PARRUCHIERI BELEZA E ESTÉTICA

18 - AUTO ELÉTRICA MURAKAMI
19 - TATI MODAS
20 - DROGARIA N. S. DAS GRAÇAS
21 - RINALDOALBERTINO REPARAÇÃO
DEARTIGOS IMOBILIÁRIOS
22 - FARMA ALEX
23 - ULTRAMED

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - PETTY’SK KY
2 - RONCAVA ESCAPAMENTOS
3 - PANTANAL PESCA E PRESENTES
4 - FEIJÃO ACESSÓRIOS
5 - PAPELARIA NOVA ERA
6 - CASA DAS IMPRESSORAS

INCLUSÕES NO SCPC

EXCLUSÕES NO SCPC

Setembro / 2013 ....... 1.213

Setembro / 2013 ....... 794
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Barretos Tem

Você sabia? Que em Barretos são produzidos
O Distrito Industrial de Barretos reúne empresas de vários setores, sendo elas nos setores de atividades: armazéns gerais, calderarias,
construtora de engenharia, cutelaria, depósito de bebidas, distribuidora de materiais de limpeza, fábrica de máquinas e equipamentos
para reciclagem, fabrica de produtos para lavanderia industrial, ferramentas automotivas (motos), indústria cerâmica, telhas, adubos e
fertilizantes, artefatos de cimento, artefatos de couro, indústria de beneficiamento da borracha e do couro, indústria de concretos e
argamassas, indústria de derivados do sal, embalagens em geral, embalagens plásticas e farmacêuticas, máquinas e equipamentos para
irrigação, indústria de móveis, produtos derivados do mel, produtos químicos e inseminações, tubos plásticos, manufaturados de
subprodutos da borracha, marmoraria, pavimentadora asfáltica e terraplanagem, produtos para informática, reciclagem, reformadora
de pneus e serralheria industrial.
No setor de Mel de Barretos
são produzidos uma grande
diversidade de produtos pela
FloraNéctar e a Ziin Ziin,
como os famosos energéticos
Stressay e Arretado, além de
uma completa linha de mel
puro, composto e ébia em diversas opções seja em
potes, sachês, bisnagas, dentre outros. Além de
própolis com extrato em spray, pó de guaraná, balas
de gengibre dentre outros.
Já no setor de medicamentos
a Mariol produz remédios
conhecidos e utilizados no
Mundo todo, como Dipirona
Sódica, Dipirona Solução,
Paracetamol, Paracetamol
Comprimidos, Bromoprida,
Captopril, Sorisma, Vitamina
C, Mebendazol, Loratadina,
dentre muitos outros.

O setor de embalagens tem como principal representante a SR Embalagens,
que fabrica, sacos, embalagens, 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.

São produzidos pela Bombas Andrade, em
Barretos uma linha completa de Bombas Trator
e acessórios, atuando nas áreas de Irrigação,
Fertirrigação, Abastecimento e Combate a
Incêndio. São produtos para o combate e
prevenção de incêndios, compactação de solo,
veículos para abastecimento de água ou
combustível, lavagem, lubrificação, mistura e
abastecimento de defensivos, manutenção
preventiva e corretiva, além de veículos
Especiais e Equipamentos Militares.

