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PONTO DE VISTA

Editorial

2014: Um
ano cheio
de emoções
e desafios
Os primeiros meses deste ano de 2014 já mostraram
que o comércio em geral terá um ano atípico pela
frente. Um ano que, com certeza, terá muitas emoções
e desafios que terão que ser superados com inovações,
criatividades e muito trabalho.
O principal tema nesses primeiros meses foi, sem
dúvida, a falta de chuvas, que pode não ter afetado
diretamente o comércio, pelo contrário, até aqueceu
as vendas de ventiladores e ar condicionado, mas com
certeza vai refletir na economia municipal e regional,
com os prejuízos na agricultura, cujos reflexos serão
sentidos pelo comércio e indústria.
O clima da Copa do Mundo de futebol já começou.
As lojas já começam a ganhar motivos e decorações
alusivas ao futebol. O comércio terá uma época
especial, não apenas na venda de camisas da seleção
brasileira, mas também desde os churrasquinhos que
serão feitos para assistir os jogos, até a compra de
novos e modernos aparelhos de TV.
A Copa do Mundo termina em julho e, logo em
seguida, em agosto, teremos nossa grandiosa Festa do
Peão de Boiadeiro. Tanto os barretenses como os
milhares de turistas que virão de todas as partes do
país vão agitar nosso comércio em todos os setores.
Estaremos vivendo um mês especial, com a nossa
cidade sendo o centro das atenções do Brasil inteiro.
Os reflexos de todo esse movimento é refletido na
hora no comércio, tanto antes da festa, como depois
dela, com os barretenses usando o dinheiro que
ganharam com o trabalho, na compra de produtos e
materiais que necessitam.
E antes mesmo que o sucesso que, com certeza, será
alcançado pela Festa do Peão seja comemorado, já
estaremos vivendo plenamente as eleições a níveis
estadual e federal, que não causam tanto envolvimento
do povo quanto nas eleições municipais.
E na sequência, chega o Natal com seu tradicional
movimento que agita todos os setores da economia
municipal.
Mas, entre todos esses eventos que vão fazer com
que o ano passe voando, teremos grandes promoções
que tradicionalmente são promovidas, como o Dia das
Mães, dos Namorados, dos Pais e Avós, Páscoa e Dia
da Criança. Promoções que já estão sendo finalizadas
pela ACIB para movimentar ainda mais o comércio.
Enfim, já estamos vivendo um ano diferente. Um
ano com muitos e importantes eventos e que o
comércio tem que estar atento, pois são eventos
distintos e necessitam de um planejamento especial
para que o sucesso seja alcançado.
A ACIB sempre foi e continua sendo uma parceira
dos empresários. Em mais um ano estaremos à
disposição de todos os comerciantes para, juntos,
como na seleção brasileira de futebol, na nossa Festa
do Peão e principalmente na nossa classe política,
tenhamos um ano repleto de sucesso.

Roberto Arutim
Presidente

Gisela Pedroso Silva
Picninos Moda Infantil
Gisela Pedroso Silva e Gerley Pereira
Silva são proprietários da PICCNINOS
Moda Infantil decidiram abrir em
Barretos uma loja especializada na área
infantil, porque como pais, queriam
sempre vestir seus filhos João Victor (11
anos) e Luisa (5 anos) com roupas e
acessórios confortáveis e também abusar
do básico que as três marcas da loja
oferecem, a HERING KIDS, PUC E
JOY (Grupo Morena Rosa),
percebendo assim, a falta de uma loja
deste tipo em Barretos.
“Sempre efetuávamos nossas
compras em cidades como São José do
Rio Preto e Ribeirão Preto por termos
familiares nestas cidades, mas de tanto
ouvir de amigos e colegas de trabalho,
frases como: “Onde foi que vocês
compraram essa roupa”, “Nossa que
lindo”. Foi então que decidiram investir,
trazendo a PICCNINOS para
proporcionar aos amigos Barretenses a
oportunidade de ter acesso as 6
coleções no ano das Marcas HERING KIDS e PUC, como também da JOY (Grupo Morena
Rosa) uma exclusividade da Loja” conta a empresária.
“Somos um comércio varejista QUALIFICADO das marcas e queremos sempre oferecer roupas
transadas, leves, confortáveis, alegres e de acordo com a tendência da moda infantil. Além do
BÁSICO HERING KIDS, sendo este um dos diferenciais da loja, por ter um preço acessível e
justo, nossas crianças perdem roupas com muita rapidez e as mães preocupadas com o visual de
seus filhos querem qualidade e preço bom” comentam Gisela e Gerley.
O ramo de Lojas e Calçados Infantis está cada vez mais aquecido, quando pergunto a empresária
qual o diferencial de sua empresa, “Zelamos pelo bom atendimento, pela simpatia, pela facilidade
com a entrega de condicionais aos nossos clientes, e por efetuarmos trocas das peças ganhadas
por seus filhos em datas especiais, um diferencial de nossa Loja. Somos muito bem recomendados
em Barretos pela opção de ter a coleção completa HERING KIDS. Afinal qual adulto não usou ou
nunca ganhou um presente da Companhia Hering” destaca Gisela.
“A cidade de Barretos vem crescendo a cada dia, oferecendo oportunidade à todos os cidadãos
de Barretos, de poderem escolher o que há de melhor no comércio varejista. Comércio este que é
amplo e diversificado. Estamos muito felizes com a receptividade e carinho de nossos clientes, e
amigos barretenses. Agradecemos muito a todos pela oportunidade de trabalho e pela lembrança
ou recomendação quando querem homenagear alguma criança ou amigo em especial”, finalizam.
A PICCNINOS – Moda Infantil, fica na Rua 22 nº 310 Av. 29 x 27. Telefone: 3043.1615.
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LAVANDERIA EXPRESS É
INAUGURADA EM BARRETOS
Prima Clean, modelo americano de lavanderia que permite que o
próprio cliente opere as máquinas, chega agora à cidade paulista.
Atualmente a rede conta com 48 lojas e a expectativa é chegar ao
total de 90 até o final de 2014

As vantagens de
lavar as roupas em
uma lavanderia são
muitas: economia
de tempo e dinheiro, durabilidade das
roupas, correta
higienização e ainda
menor desperdício
de água e produtos
de limpeza. Para
atender a essa demanda, acaba de
ser inaugurada em
Barretos, a lavanderia Prima Clean, uma franquia que oferece um modelo versátil
e econômico aos clientes. Além da opção convencional de lavagem realizada por
funcionários da loja, a rede conta com o serviço Express, em que o próprio consumidor opera as máquinas para lavar e secar suas roupas, assim como é feito nas
lavanderias dos Estados Unidos e Europa. Além disso, na Prima Clean as roupas
são lavadas por cesto e não são misturadas com as de outros clientes. Cada cesto
de roupas pode receber até 21 peças e custa R$28,00 para lavar e secar. “O
serviço é muito vantajoso, pois além de prático, é economicamente viável ao
cliente. Escolhendo a opção de lavagem por cesto, por exemplo, onde cabem até
15 camisas ou 21 camisetas ou 6 calças jeans, ele paga um preço único. Além
disso, a roupa é entregue no mesmo dia e o prazo de lavagem é de no máximo 80
minutos”, explica o franqueado Raphael Zucolo.
Segundo o proprietário da franquia, Barretos é uma cidade que está em evidência e propícia ao novo negócio. “Minhas expectativas são as melhores possíveis. Barretos é uma cidade bastante movimentada por turistas devido à famosa
festa do peão, conta ainda com uma população grande de universitários e sem
falar do Hospital do Câncer, que atraiu muitos trabalhadores para a região. Acredito ter um público carente deste serviço, que além de prático, é bastante econômico, e conta com os equipamentos de alta tecnologia e que chamam a atenção
pelos recursos modernos e diferentes dos usados nas demais lavanderias”.
A lavanderia é especializada em todo tipo de serviço relacionado ao vestuário,
oferecendo opções de lavar, secar e passar variados tipos de roupas, incluindo
peças delicadas como ternos e vestidos de festas, além de lavagem especial em
edredons, cobertores e tapetes. A loja oferece também algumas comodidades
para os clientes com um ambiente tranquilo e climatizado, tornando a possível
espera pelas roupas em um momento mais agradável. “Sabendo da correria do
cotidiano da maioria das pessoas que buscam esse serviço, oferecemos ao cliente
uma rede wi-fi, assim ele pode acessar seus e-mails do trabalho, faculdade ou
mesmo se distrair nas redes sociais enquanto a roupa é lavada. O espaço conta
também com TV e café a disposição dos clientes”, explica Raphael. No inicio das
atividades a lavanderia trabalhará com um valor promocional: para lavar e secar
as peças o cliente pagará apenas R$18,00 por cesto.
A Prima Clean Barretos, fica na Av. 21, nº 871 – Centro. Telefone: (17) 33236463. Horário de Funcionamento: Segunda à sexta 8h00 às 18h30 | Sábados
9h00 às 13h30. Site: www.primaclean.com.br

Cadastro Positivo
O Cadastro Positivo é um banco de dados no qual são registrados os
compromissos financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e
obrigações de pagamento liquidadas ou em andamento por pessoa natural ou
jurídica. Com isso, o consumidor cadastrado pode ser acompanhado também
pelo histórico de pagamentos que faz, tornando o processo de concessão de
crédito mais completo e eficaz.
O Cadastro Positivo é administrado por empresas que gerenciam banco de
dados de pessoas físicas e jurídicas, com histórico de dívidas adimplidas ou em
andamento, e foi criado para auxiliar empresas e consumidores nas relações de
crédito. As informações que fazem parte desse cadastro referem-se aos dados
financeiros e de pagamento, e permitem que o comportamento de crédito do
consumidor seja avaliado ao longo dos anos pelas empresas credoras.
Com o Cadastro Positivo, a principal vantagem para sua empresa é poder
pleitear, nas operações de crédito, condições comerciais mais adequadas ao seu
perfil.
Com as informações do Cadastro Positivo seus parceiros comerciais
contarão com mais um instrumento para apoiar a decisão de credito. A
identificação de seus compromissos, histórico e hábitos de pagamento aumenta
a precisão na avaliação do risco, permitindo que a operação de crédito pleiteado
por sua empresa seja avaliada de forma muito mais assertiva.

ACIB e Prefeitura criam
CEMEI da Mãe Comerciária
A Associação Comercial e Industrial de Barretos (ACIB), em parceria com a
Prefeitura Municipal criaram a CEMEI da Mãe Comerciária, para atender as
mães que trabalham no comércio e seus filhos.
A nova unidade educacional tem previsão de início de suas atividades em
março de 2014 e será instalada ao lado da Casa de Abrigo Irmã Lourdes, conhecido Educandário, localizado na Av. 19, esquina da Rua 6.
Segundo o prefeito Guilherme Ávila, o CEMEI terá regimento próprio de
funcionamento, com estrutura e conforto de qualidade, equipe de educadores e
professores, além de horário estendido de funcionamento, para que as mães do
comércio possam trabalhar tranqüilas.
As mães já podem fazer suas inscrições na Avenida 31, com Rua 06 (Antigo
Vladimir). Serão atendidas crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Mais informações sobre a CEMEI da Mãe Comerciária pelo telefone 3321-3200, falar com
Magali.

Madeireira Horizonte
Nilson Bachelli Junior e
Francisca de Fátima Amorim de
Souza são proprietários da
Madeireira Horizonte.
Atuando no comércio de
madeiras há mais de 10 anos, a
empresa Madeira Horizonte é
hoje reconhecida pela qualidade
dos serviços prestados, segurança
nos negócios e respeito ao
consumidor.
Fundada em 2001, empresa
genuinamente Barretense,
trabalhava inicialmente com madeiras para móveis. Com o passar dos anos, foi
diversificando a gama de produtos. Hoje trabalham com madeiramento para
vigamentos, portas, batentes, acabamentos, forros, madeiriti, etc.
Com a preocupação de oferecer sempre o melhor produto ao cliente, manteve
investimentos constantes em infraestrutura, maquinário, veículos e treinamento
de funcionários.
Em 2012, aumentaram sua frota de caminhões, passando dessa forma a atender
toda a região com maior rapidez.
“Buscando sempre acompanhar as mudanças no mercado, mas sem deixar
de lado os ideais que desde o início pautaram o caminho da empresa, trabalhamos
para a satisfação de nossos clientes”, finalizam os empresários.
A Madeireira Horizonte fica na Rua Dorotóvio do Nascimento, nº175, Jardim
Silvia. Telefones:. 17.3323.3000/3323.9097/3322.4786 ou e-mail:
madeireirahorizonte@hotmail.com
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Calendário de Promoções do
Comércio 2014
AAcib, Associação Comercial e Industrial de Barretos, divulga seu calendário
de promoções de 2014. Serão as seguintes promoções Feirão de Oportunidades, Promoções de Páscoa, Mães, Namorados, Avós e Pais, Festa do Peão,
Crianças e finalizando o ano de 2014 a grande Promoção de Natal, que promete
mais um grande prêmio para a população.

ACIB alerta comerciantes
sobre cobranças indevidas
Um golpe antigo, mas que ainda se mantém no comércio em geral são as
cobranças indevidas. A ACIB alerta os empresários para ficarem atentos quanto
ao recebimento de cobranças bancárias indevidas, que chegam pelo correios,
geralmente com o nome semelhante ao de alguma instituição existente legalmente,
porém com o nome fictício, tendo todos os dados impressos na cobrança como
falsos. A orientação da ACIB é para que ao receber, se não houver um contrato
assinado entre as partes referente à cobrança, os comerciantes ignorem, já que,
uma vez pago, seja qual for o valor correspondente, nunca mais será recuperado.
Na dúvida e antes de pagar qualquer cobrança indevida, entre em contato
com a ACIB ou com seu contador.

Acib lança neste ano o Cartão
Accredito Convênio

A Acib, sempre pensando em seus associados, lançará neste ano de 2014, o
Cartão ACCredito Convênio. Um cartão de benefícios focados nos funcionários
das empresas associadas à Acib. Com ele, os funcionários poderão realizar
compras em rede credenciada local. Aceito somente no comércio local, o cartão
ACCredito Convênio fomenta a economia do município.Trabalha somente com
desconto em folha, ou seja, 100% dos gastos realizados com o cartão serão
retidos da folha de pagamento pelos empregadores que assinarem o contrato
como empresas conveniadas.

Carna Barretos acontece de 28 de fevereiro à 3
de março com grandes nomes da música
À partir deste Barretos passa a ser o centro de encontro
do carnaval de toda à região.

Clínica CIROEP - Centro Integrado
de Reabilitação Ortopédica e Pilates
Robson Luiz Nascimento da Silva é proprietário da Clínica CIROEP - Centro Integrado de
Reabilitação Ortopédica e Pilates. A empresa
iniciou suas atividades em 16 de abril de 2012
pelo Fisioterapeuta Dr. Robson Luiz após o fechamento de uma clinica onde trabalhava com
o intuito de oferecer a cidade de Barretos um
novo conceito em Reabilitação.
A Clínica oferece a população um tratamento diferenciado, trazendo aos
seus usuários um local onde são proporcionados vários trabalhos para que alcance seu principal objetivo “MELHOR QUALIDADE DE VIDA”.
Atualmente situada na Av. 25 entre Ruas 30x32 a Clínica oferece tratamentos como, Reabilitação Ortopédica, Neurológica, Reumatológica, Respiratória, Geriátrica, Ginecológica, Dinfunções Temporo-Mandibulares , PILATES.
E em breve, com o mais novo projeto, onde será reinaugurada a Clínica em
novo endereço Av. 17 entre Ruas 32x34 a partir do dia 10 de março, oferecendo também à população a HIDROTERAPIA.
A Clínica atua também em diversas outras áreas como, Microfisioterapia,
Estética Corporal e Facial e ainda uma Nutricionista. Desde então a clinica
oferece atendimento para conveniados Santa Casa Saúde, APAS – POLICIA
MILITAR DE BARRETOS e AMAS.
A empresa destaca-se pelo excelente atendimento proporcionando aos seus
usuários, um ambiente saudável, além de ser reconhecida e indicada pelos melhores médicos de Barretos. “Hoje a Fisioterapia é uma área da saúde muito
competitiva cabendo a nós profissionais fazer o diferencial para um melhor atendimento. Tratar o paciente de uma forma global. Juntos somos uma família e é
assim, que os pacientes se sentem confiantes e empenhados para um melhor
tratamento” comenta Dr.Robson.
“Fisioterapeutas são anjos que nos ajudam, a entender que, apesar da queda, sempre nos ajudarão a levantar. Nos ajudam a redescobrir os valores da
vida, quando tudo parece estar perdido. A ter paciência diante dos obstáculos.
A resgatar o amor próprio e a força de vontade. A reconhecer que o corpo
humano é algo espetacular. A acreditar que o mais simples toque de suas mãos
faz toda a diferença”, finaliza Dr. Robson Luiz.
A Clínica CIROEP, à partir do dia 10 de março funcionará na Av. 17 entre
Ruas 32x34 nº 1426. Telefone 17. 3043-6022 ou 17. 98172-7075.

Lista Telefônica Comercial
Além da Lista Telefônica de pessoa física, a Acib também irá confeccionar
uma Lista Telefônica Comercial, oferecendo as empresas separadas por segmento.
Serão confeccionadas 40 mil exemplares, distribuídas gratuitamente na cidade.

ACIB irá distribuir Mapas
atualizados da Cidade

O evento, realizado pela primeira vez no
Parque do Peão receberá grandes nomes da
música nacional como: Sambô (28/02), João
A Acib irá confeccionar 5 mil mapas atualizados da cidade de Barretos, com
Bosco & Vinícius (01/03), Thales & Thiago (02/
distribuição
gratuita para toda a população, neste ano de 2014.
03), Zé Ricardo & Thiago (02/03) e Humberto
& Ronaldo (03/03). As atrações são gratuitas,
mas também há opções de camarote e pista
Premium para os interessados. O evento é uma
Pesquisa tem início em março
realização da Prefeitura Municipal de Barretos
em parceria com a associação Os IndependenA Pesquisa Popular para indicação
tes. O evento foi uma ótima iniciativa, e irá atrair
do EMPRESÁRIO DO ANO 2014, e
as EMPRESAS DESTAQUES em
público de todas as cidades vizinhas, além de
Preferência e Popularidade em seus
outras grandes cidades. À partir deste Barretos
segmentos começa em março. A hopassa a ser o centro de encontro do carnaval
menagem acontece no dia 26 de Julho,
de toda à região.

Empresário do Ano 2014

no Espaço Berrantão.
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Conheça algumas consultas com SCORE

O SCORE é uma ferramenta que auxilia as decisões de venda e
concessão de crédito, onde se pode estimar o comportamento futuro de
pagamento dos clientes através de uma escala numérica, onde a menor
pontuação significa alto risco, e uma pontuação maior, baixo risco de
inadimplência.

Pessoa J
urídica
Jurídica

OPCIONAL
SCORE
Relatório completo para avaliação de empresas com negociações, que permite
reduzir fraudes e inadimplência. Com ela você consegue uma avaliação completa
e precisa.
Como resposta, a consulta oferece, Dados Cadastrais completos, capital social,
NIRE; Tempo de relacionamento com fornecedores; Histórico de pagamentos à
vista, pontual e com atraso;
Sócios, administradores e Participações em outras empresas; Informações de
inadimplência: ações, cheques sem fundo último, protestos, falências e pendências
financeiras; Informações segmentadas para empresas que compartilham dados e
Opção adicional de consulta: Faturamento Presumido.

EMPRESARIAL COMPLETO

EMPRESARIAL GOLD

OPCIONAL SCORE

Apenas com o CNPJ ou a razão social é possível avaliar o comprometimento e o
potencial de negócios com agilidade e segurança. A pesquisa ainda pode ser mais
refinada, usando como critério de busca o Estado. O resultado é um relatório completo
contendo o tamanho da empresa, atuação, filiais, etc. As empresas consultadas podem
ser classificadas de acordo com o Score Empresarial, que aplica o conceito de avaliação
de crédito em massa.
Com a Empresarial Gold, você tem como benefícios, Agilidade e segurança nas
avaliações de crédito, Acesso às informações de sócios, administradores e
participações, sem custo adicional
Redução da inadimplência e fraude, além do aumento da rentabilidade, Redução
dos custos operacionais no processo de análise de crédito, Assertividade na tomada
de decisão por meio de análise detalhada de empresas de um mesmo setor de atuação,
sem custo adicional e Evita que atacadistas e distribuidores negociem com empresas
que estão irregulares junto à ANVISA, prevenindo penalidades como multas e
apreensão de produtos.
Oferece como resposta, Localização, Score Empresarial, Score Atacadistas e
Distribuidores Cadastro naANVISA, Importantes informações adicionais, Faturamento
presumido para os próximos 12 meses, Comportamento com a sua empresa,
Informações sobre os 10 principais sócios, Administradores (Estado Civil e mandato),
Participações em empresas, Consultantes dos últimos 13 meses, Tempo de
relacionamento com fornecedores, Títulos a vencer, Principais fornecedores,
Pendências e restrições financeiras, Extra pendências (até 100 ocorrências registradas
para o CNPJ), Total de cheques sem fundos emitidos, Protestos, Extra protestos (até
100 ocorrências), Recuperações, falências e ações judiciais, Inconsistências dos
participantes (PF e PJ), Inadimplência dos participantes, Informações
complementares e Informações mais recentes.

Pessoa Física
SCPC INTEGRADA + SCORE
Com a Consulta SCPC Integrada + Score você tem como resposta: Débitos
- últimos 5 anos; Títulos protestados - últimos 5 anos no Estado de São Paulo;
Síntese cadastral da pessoa consultada: nome, CPF, data de nascimento, nome
da mãe e título de eleitor; Confirmação do endereço a partir do fornecimento do
número do telefone, quando disponível; Alerta sobre documentos roubados e
extraviados; Quantidade de consultas feitas ao CPF/RG nos últimos 90 dias,
mais o conteúdo das informações de Cheque.

PESSOAL COMPLETO

OPCIONAL SCORE

É um relatório que possibilita avaliar perfil de risco de consumidores, otimizando
ações de vendas e de cobrança, proporcionando maior segurança nos negócios
realizados pelas empresas
Ideal para empresas de todos os ramos e segmentos, que trabalhem com
operações de crédito e vendas a prazo para consumidores pessoa física
Oferece informações como: Dados Cadastrais, Identificação, Localização,
Outras Grafias, Dados Comportamentais, Participações em Empresas, Pendências
e Restrições Financeiras, Títulos protestados, Cheques sem Fundo, Ações Cíveis
(Possível consultar em Extra Consultas), Consultas anteriores e Falências
Empresariais Decretadas.

PESSOAL GOLD

OPCIONAL SCORE

O Pessoal Gold permite conhecer o perfil de risco dos consumidores antes de
fechar o negócio. Basta inserir o nome e o CPF que o sistema informa as dívidas
vencidas e não pagas, os últimos consultantes e a participação do CPF consultado
em empresas, seja a pessoa acionista, sócia ou administradora.
Com ela você reduz a inadimplência por meio da análise das informações de
Pendências e Restrições Financeiras. Diminui o número de fraudes por meio de
validação cadastral e óbito
Com Score Consumer, é possível verificar o risco de inadimplência de cada
negócio
Permite uma análise de crédito de risco integrado, incorporando a visão
relacional entre a pessoa física e as empresas da qual participa
Com ela você tem como resposta, Alerta de Importantes Informações
Adicionais, Score Consumer (Opcional) - traduz em números a probabilidade de
inadimplência de cada cliente. A ferramenta ainda exibe outros dados
complementares de diversas origens, inclusive inseridos por solicitação do
consumidor.
Além de Identificação, Localização, Participações em empresas, Consultas,
Consultas por segmento, Informações eleitorais (Extra Info - Goldfinger), Outras
grafias, Ocorrências de documentos e óbito, Registro de débitos, Cheques sem
fundo, Protestos, Falências empresariais decretadas, Ações cíveis, Extra Ações
(Extra Ações - Goldfinger).
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Acib

A Acib tem por objetivo criar o elo
entre as necessidades dos empresários e
a apresentação de novas oportunidades
aos seus consumidores.
Procura nas parcerias com empresas,
diversas Promoções, alavancar as vendas
e reter os clientes, valorizando o comércio
local, gerando empregos e,e
principalmente, construir uma Barretos
com novas oportunidades.
Acompanhando o crescimento, muitas
empresas foram e continuam sendo
construídas por empreendedores que acreditam no potencial de nossa
comunidade. Barretos hoje pode ser considerada a melhor opção para
investimento. Um exemplo de sucesso é o nosso Shopping Center, orgulho e
reconhecimento de todos. Uma das iniciativas da Acib foi efetuar a limpeza do
Distrito Industrial, proporcionando um lugar com maior estrutura aos
colaboradores e visitantes das empresas.
“Muitas coisas não ousaram empreender porque parecem difíceis, entretanto,
são difíceis porque não ousamos empreendê-las.” Barretos agora é a bola da
vez!!!
Renato Reis - LIBERFÓS
Conselho Consultivo

EMPRESAS QUE MAIS CONSULTARAM EM JANEIRO
LOJAS DE BARRETOS
UMA ÚNICA LOJA
1 - ARLETE MAGAZINE
2 - BROOKSTORE
3 - ARLETE BOUTIQUE
4 - GUARNIERI
5 - CASA BARONI
6 - BIABELAMORE
7 - MP SPORT’S
8 - KORPO & KOR
9 - PNEU CENTER
10 - FACTORING E FOM.
11 - 100% VÍDEO
12 - LICEUTEC
13 - DISTRIB.SIMÕES
14 - PRÓ TERRA
15 - DURVAL MOTOS
16 - MP FASHION
17 - A IMPERIAL
18 - CIRANDINHA
19 - PAULÃO AUTO CENTER
20 - BOM PREÇO TÊXTIL

Sou uma associada recente da Acib,
porém desde o inicio, sempre fui muito
bem recebida, e muito bem orientada
em tudo aquilo que precisei.
AAcib, é uma entidade que me passa segurança, sei que posso contar com
ela, sempre que precisar, desde seus
serviços básicos até mesmo para me ajudar em minhas ideias e novos negócios.
É um contato, que através dele consigo
melhorar meus atendimentos, e ainda
economizar tempo, por todas as facilidades oferecidas pela Associação.
Através dela posso consultar meus
clientes, novos parceiros e assim, aperfeiçoar minhas vendas e compras, alcançando maior segurança para meus negócios.
Acredito que suas Promoções, são boas para incentivar nossos clientes e
também os funcionários, pois em todas elas, são oferecidos grandes prêmios.
Estou muito satisfeita com os serviços prestados pela Associação Comercial
e Industrial de Barretos.
Sônia Basso
Pijama e Cia

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM JANEIRO
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

1 - PICCNINOS MODA INFANTIL
2 - CIROEP FISIOTERAPIA
3 - MÁRCIO SALES FALCÃO
4 - SHOC CAR AUTO ELÉTRICA
5 - AUTO CENTER A.R

MAIS DE UMA EMPRESA
1 - GRUPO JOIA
2 - LAVRADORES
3 - ÓTICAS SANTA LUCÍA
4 - DROGADADA
CASA DE CONSTRUÇÃO
1 - RIOMAR
2 - CONSTRURIBEIRO
3 - O LOJÃO
4 - A CONSTRUTORA
5 - CONSTRUAMERICA
CONCESSIONÁRIAS
1 - META VEÍCULOS
2 - VOLKS DAHER
3 - CANNES PEGEOUT
4 - FORD CABRERA
5 - BAVEP

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - CASA DO JARDINEIRO
2 - CONSULTÓRIO DRA.LETÍCIA
CÔRREA LACERDA
3 - BANCO AUTO MECÂNICA
4 - AUTO ELÉTRICA 3 IRMÃOS

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

INCLUSÕES NO SCPC

EXCLUSÕES NO SCPC

Janeiro / 2014 ....... 1.059

Janeiro / 2014 ....... 651

Adquira sua
“Honda”

JORNAL DA ACIB
Barretos, fevereiro de 2014

Barretos Tem

Barretos oferece diversidade em Lavanderias
Conheça algumas Lavanderias de Barretos
5àSec

Maximum
Capricho

Prima Clean

Nossa Senhora
Aparecida

Maximum
Clean

Lava-Ação

