CURSOS E PALESTRAS

Venha atualizar-se
com os Cursos,
Oficinas e Palestras do SENAC e
do SEBRAE para
o mês de Setembro
em Barretos P.3

Promoção de Avós e Pais do Comércio foi um sucesso e sorteou
12 pacotes para a Festa do Peão e 5 aparelhos de TVs de 32’’P.6

INDICADORES

Vendas para o
Dia dos Pais
crescem 1,2%
em 2014, diz Boa
Vista SCPC
P.4

INDICADORES

Crédito para
pessoa física
dispara em
10 anos

Com a estabilidade
econômica, muita gente
foi para o mercado
formal de crédito.
P.5
INDICADORES

Demanda do
consumidor
por crédito
recua 2,5% no
semestre P.4
INDICADORES

Recuperação
de crédito sobe
5,7% em julho
P.5

INDICADORES

ACIB

Feirão de Saldos, Liquidações,
Oportunidades e Negócios
A ACIB, Prefeitura Municipal, o Sindicato do Comercio e Varejista de
Barretos e o Shopping, realizarão o FEIRÃO de Saldos, Liquidaçoes,
Oportunidades e Negocios de18 a 21 de setembro das 8 as 22hs,
P.6
no Ginásio de Esportes Rochão.

Conheça este novo PRODUTO da Acib:
P.5
Radar Pessoal
PONTO DE VISTA

Conheça nesta
edição a Handara
de Barretos P.2
BARRETOS TEM
P.8

Inadimplência cresce
5,3% em julho e
acumula aumento de
2,7% em 2014, diz
Boa Vista SCPC P.5
INDICADORES

Inflação de julho
desacelera em 12
meses e volta a
registrar 6,50% P.4
INDICADORES

EDITORIAL

2014: Um ano de
política
“O ”.

P.2

Dois Polos Comerciais de Barretos
reúnem 12 empresas no setor de
vendas de veículos usados e seminovos

Demanda do
consumidor por
crédito recua 2,5%
no semestre P.4
INDICADORES

Percentual de
cheques em julho
volta a subir e
atinge 2,15% P.4
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Editorial | Ponto de Vista

Barretos, agosto de 2014

Ponto de Vista
2014:
Um Ano
Político

Estamos em um ano político, quando
estaremos votando para escolher nossos futuros
deputados estadual e federal, Governador,
Senador e Presidente da República.
Por se tratar de uma eleição considerada “mais
distante”, diferente de uma eleição para vereador
e prefeito, quando a participação popular é mais
acirrada, muitas pessoas não discutem tanto sobre
os candidatos. Entretanto, ao longo do tempo, já
constatamos a importância de contarmos com
candidatos alinhados com nossa cidade para que
importantes obras para toda nossa região sejam
realizadas, pois dependem, exclusivamente, do
Poder Executivo Estadual, ou seja, do
Governador do Estado.
Falamos, por exemplo, da necessidade de
término da duplicação da rodovia Faria Lima até
o entroncamento com a Washington Luiz, no
rumo a São Paulo. A duplicação da mesma rodovia
até Colômbia, que com certeza vai reduzir,
bastante, o grande número de acidentes que temos
registrado.
Dependemos também do Governo do Estado os
investimentos necessários nos setores da
Educação, com a melhoria das escolas estaduais,
e da segurança, com mais investimentos em
benefício das polícias Civil e Militar.
Precisamos do apoio do Governo do Estado
para investimentos urgentes no nosso setor da
saúde. Já ganhamos dois AME’s, que vêm
prestando excelentes serviços aos moradores de
Barretos e da região, mas nossa Santa Casa, que
é o nosso Pronto Socorro no inteiro teor da
palavra, vem registrando déficits mensalmente,
com a situação financeira entrando no colapso
que todos já sabemos.
São buscas de soluções para todos esses
problemas, que podemos ajudar com o exercício
do nosso voto. Quando votamos em candidatos
compromissados com nossa cidade, estamos
dando o primeiro passo para a solução de muitos
problemas da nossa cidade.
É hora de exercermos nossos direitos de
cidadãos buscando, acima de tudo, o bem estar
coletivo de nossa cidade. Estamos em um ano
político.

Cristiane Mitiko Yamada
Gandra
HANDARA BARRETOS

Cristiane
Mitiko
Yamada Gandra e Valmir
de Almeida Gandra são
proprietários da Handara.
Trabalham no comércio há
mais de 14 anos, iniciaram
na área de alimentação
com o Ponto do Suco e
logo após com perfumes e
cosméticos L’acqua di
Fiori.
Sempre em busca de
novos negócios, os
empresários queriam
investir em outro segmento,
e assim, surgiu a ideia de
uma loja de roupas que
vendesse uma marca
exclusiva, foi quando
chegaram até a marca
Handara.
A Handara surgiu nos anos 90 (Fortaleza – Ceará) e é hoje uma das principais empresas
brasileiras do segmento do JeansWear.
A Handara desenvolve peças jeans de alto nível (calças, saias, shorts, coletes, bermudas,
entre outras) além de camisas, camisetas, blusas e vestidos com modelagem perfeita e
acabamento impecável, utilizando tecidos de alta qualidade e com construções diferenciadas.
A marca começou no conceito de sportswear, porém seguindo a tendência e a expectativa
de novas linhas, a Handara se tornou um dos maiores nomes do jeanswear do Brasil.
O investimento em tecnologia, criação, maquinário e produção resultam em produtos
que atendem cada vez mais ao gosto de um consumidor moderno, exigente e com informação
de moda. Suas peças passam por vários processos e lavagens diferenciados dando um
toque e um visual único. O conforto associado ao requinte e à beleza são características
marcantes nos produtos Handara, e isso faz com que a marca tenha uma enorme aceitação
no mercado.
A loja de Barretos é uma distribuidora autorizada e foi inaugurada em maio de 2014.
“Continuamos investindo no comércio de Barretos, porque estamos vendo a cidade
crescer e se desenvolver a cada ano. Se tornando um polo regional com lojas bonitas e
modernas”, finaliza a empresária.
A Handara fica na Avenida 17 nº 788, atende pelo telefone 3323.1698. Formas de
pagamento: parcelamento nos cartões de crédito ou crediário.
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Economia

Oficina

Os estoques mundiais de grãos deverão crescer 8%
na safra 14/15, de acordo com o levantamento divulgado pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).
Destaque para Soja em Grão e Milho, cuja alta dos estoques finais serão de respectivamente 28% e 10%. Tal
comportamento é explicado pela supersafra de grãos nos
EUA, que deverá elevar sua produção de Soja em 16%
e manter a já elevada produção do milho.
A influência destes números já são sentidos nas cotações destas commodities. O índice CRB, que contempla uma cesta de diversas commodities, registra queda

de 6% em pouco mais de um mês. O preço do milho no
mercado internacional já contabiliza redução de 30%
desde o final de abril. Este movimento de ajuste nos
preços foi potencializado pela redução do programa de
estímulos à economia americana.
A boa notícia é que a inflação aqui no Brasil terá uma
pressão a menos com a queda dos preços dos alimentos. Já a má notícia é que a renda gerada pelo setor
agropecuário será menor e as contas do setor externo
permanecerão enfraquecidas com um menor saldo
comercial.
Boa Vista

Segundo o IBGE, a produção industrial diminuiu 1,4%
em junho. O resultado ficou acima da média prevista pelo
mercado, que apontava queda de 2,4%, na mesma base
de comparação.
Bens de Consumo caíram 7,9%, bens intermediários
obtiveram queda de 0,1%, enquanto bens de capital apresentaram recuo de 9,7%. Por setor, a indústria extrativa
apresentou alta de 0,3%, enquanto o setor de indústria
de transformação caiu 1,8%, mantida a base de comparação. Destacando o setor de equipamentos de
informática, produtos eletrônicos e ópticos com o pior

resultado (-29,6%) e o setor de veículos que obteve
queda pelo quarto mês consecutivo (-12,1%).
Ademais, a produção industrial começou a reduzir
no acumulado em 12 meses, passando de 0,2% em maio
para -0,6% nesta última aferição. Bens de Capital
desaceleraram, passando de 4,3% para 1,2%. Bens intermediários caíram ainda mais, passando de -0,9% em
maio para -1,2% em junho. Bens de consumo também
recuaram (0,3%). As indústrias extrativas e de transformação apresentaram as seguintes variações: 1,1% e 0,9%, respectivamente.
Boa Vista

O valor pago pelos brasileiros em impostos federais,
estaduais e municipais desde o início do ano alcançou
R$ 1 trilhão neste mês de agosto, segundo o
“Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Neste ano, o valor chega 15 dias antes do
que em 2013, indicando aumento da carga tributária.
O painel eletrônico que calcula a arrecadação em tempo real está instalado na sede da associação, na Rua

Boa Vista, região central da capital paulista.
Para chamar a atenção do consumidor para a marca
de R$ 1 trilhão, um caminhão com um painel do
Impostômetro acoplado irá circular nos próximos dias
por seis cidades do interior paulista: Sorocaba, Campinas, Mogi das Cruzes, São Carlos, Santos e São José
dos Campos. O Impostômetro encerrou o ano de 2013
com a marca recorde de R$ 1,7 trilhão.
G1

A queda no consumo durante a Copa do Mundo teve
como reflexo uma menor procura por crédito em algumas linhas, ao mesmo tempo em que o número reduzido
de dias úteis fez com que os atrasos de curto prazo no
pagamento das dívidas aumentasse.
Em um ano em que os empréstimos – em especial
para pessoa física – têm perdido fôlego, fica a dúvida
sobre quanto dessa perda os bancos conseguirão recompor. Levantamento feito pela Boa Vista Serviços, a
pedido do Valor, tenta mensurar o tombo do crédito no
período do Mundial, que começou em 12 de junho e
durou um mês. Nesse intervalo, segundo a Boa Vista, a
demanda por crédito caiu 4,3%, na comparação com
igual período de 2013. No primeiro semestre como um
todo, a demanda recuou 2,5%.

Os registros de inadimplentes na base de dados da
Boa Vista caíram 8,6% e a recuperação de devedores
também encolheu 14,4%, na comparação com o mesmo período de 2013. No acumulado do semestre, os
registros cresceram 2,8% e a recuperação caiu 2%.
O financiamento habitacional também foi afetado pelo
marasmo trazido pelo torneio. A Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário (Abecip) apontou
a Copa como causa do fraco desempenho de junho.
No mês, foram desembolsados R$ 9 bilhões em financiamento imobiliário, com queda de 19% em relação ao mesmo mês do ano passado. O financiamento
de imóveis usados, mais dependente dos corretores
imobiliários, foi o principal afetado.
Valor Econômico (impresso) - Matéria Completa

A Petrobras encerrou o primeiro semestre com um lucro líquido 25% inferior ao verificado em igual período de
2013, segundo resultado divulgado pela própria empresa na última sexta-feira. O lucro da empresa foi de R$ 10,35
bilhões contra R$ 13,89 bilhões no 1º semestre do ano passado. Apenas no 2º trimestre o resultado foi de R$ 4,95
bilhões, registrando queda de 20% em relação a igual trimestre de 2013. Frente ao trimestre exatamente anterior
houve retração de 8%.
Mais uma vez a grande vilã do lado operacional foi a conta de abastecimento da empresa, apesar dos sucessivos
recordes de processamento de derivados. No 2º trimestre o déficit da operação foi de R$ 3,88 bilhões, nível 54,8%
superior ao observado em igual trimestre de 2013. No ano já acumula prejuízo de R$ 8,69 bilhões. Embora a
valorização do Real nos últimos meses tenha contribuído para que houvesse uma relativa convergência entre os
preços externo e interno de realização, a defasagem, principalmente da gasolina, permaneceu bastante elevada.
Boa Vista

Oficina: Como construir uma Loja
Virtual - Na Medida
Data: 29/09
Horário: das 9h00 às 12h00
Data limite para inscrições: 10 de
setembro.
Horário de atendimento da
Regional: das 9h às 17h.
Local: Escritório Regional do SebraeSP, localizado na Rua 14, nº 735,
Centro.
Inscrições e informações: (17) 3323
2899.
Investimento: R$ 70,00 por
participante.

Cursos
Cursos Técnicos
Beleza e Estética
. Técnico em Estética
Gestão e Negócios
. Técnico em Secretariado
Meio Ambiente, Segurança e Saúde
no Trabalho
. Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho
. Especialização Técnica em Segurança do Trabalho na Construção
Saúde e Bem-estar
. Técnico em Enfermagem
Programa Aprendizagem
Desenvolvimento Social
. Aprendizagem Profissional Comercial
em Serviços Administrativos
. Aprendizagem Profissional Comercial
em Serviços de Supermercados
. Aprendizagem Profissional Comercial
em Serviços de Vendas
Cursos Livres
Comunicação e Artes
. Como Falar em Público
Gastronomia
. Salgadeiro
Tecnologia da Informação
. Operador de Computador
Informações e inscrições: (17)
3312.3050
Local: Senac | Barretos - Av. 21, nº
87
Funcioamento: De segunda a sextafeira, das 8 às 21 horas, e aos sábados,
das 8 às 15 horas.

JORNAL

DA

ACIB

Indicadores Econômicos

Inflação de julho desacelera em 12 meses
e volta a registrar 6,50%

O resultado da inflação oficial (IPCA) referente a julho registrou alta de 0,01%
no período.No resultado acumulado em 12 meses, o número baixou de 6,52%
em junho para 6,50% nesta última aferição, retornando para o limite superior da
meta (6,50%). Analisando as aberturas, o grupo que mais apresentou impacto foi
Habitação, responsável em 0,17 p.p. no valor total do mês, variando 1,20%. A
razão deste aumento foi o reajuste do subitem energia elétrica, que sofreu reajuste
de 4,52% no período. Contribuiu para a menor elevação do índice agregado a
queda no setor de Transportes, que em virtude da Copa do mundo obteve menor
demanda no mês, diminuindo a pressão de passagens aéreas no mês, variando 0,98%, com um impacto de -0,18 p.p. no valor geral do índice.
O resultado do mês mostrou-se mais favorável do que os especialistas de
mercado esperavam inicialmente, isto é, a Copa surtiu menor efeito nos índices de
inflação. Para o final do ano, ainda deveremos ficar atentos com alguns importantes reajustes, como energia (elétrica, para algumas regiões metropolitanas que
ainda não repassaram os novos preços aos consumidores; e gasolina, que ainda
não foi decidida a data). Ademais, alguns dissídios para determinadas categorias
de trabalhadores deverão sofrer reajuste no período, potencialmente intensificados pelo advento das Eleições.

Vendas para o Dia dos Pais
crescem 1,2% em 2014

As vendas do comércio para o Dia dos Pais cresceram 1,2% quando comparadas a 2013, de acordo com dados nacionais da Boa Vista SCPC (Serviço
Central de Proteção ao Crédito). Em 2014 o crescimento das vendas nesta data
foi menor do que o observado em 2013, quando as vendas no comércio superaram em 3,0% o mesmo período de 2012. A redução do ritmo do crescimento no
Dia dos Pais em 2014 segue a tendência do movimento observado nas demais
datas comemorativas do ano, assim como a desaceleração observada no varejo
em geral.
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Percentual de cheques em julho
volta a subir e atinge 2,15%, revela
Boa Vista SCPC

O número de cheques devolvidos, segunda devolução por falta de fundos,
como proporção do total de cheques movimentados atingiu 2,15% em julho de
2014, apresentando forte alta em comparação ao mês anterior, quando a proporção foi de 1,85%, e retorna ao patamar de maio, de acordo com a Boa Vista
SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).
Os cheques devolvidos aumentaram, assim como os cheques movimentados,
exibindo variações de 19,7% e 3,1%, respectivamente, o que contribuiu para a
alta do índice no período.
Os dados da Boa Vista SCPC mostram que no acumulado em 2014, contra o
mesmo período de 2013, os cheques devolvidos (segunda devolução) recuaram
8,9%, enquanto os cheques movimentados diminuíram 9,8%. Separando os cheques devolvidos de pessoas físicas e jurídicas, na mesma base de comparação,
observamos que a devolução foi 11,3% menor para as pessoas físicas e 2,0%
inferior para as pessoas jurídicas.

Demanda do consumidor por crédito
recua 2,5% no semestre
A demanda do consumidor por crédito recuou 2,5% no primeiro semestre de
2014, contra igual período de 2013, de acordo com dados nacionais da Boa
Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Na comparação contra
junho de 2013 foi observada queda de 6,5%. Na perspectiva mensal, os dados
também apresentam queda (2,2%) contra maio deste ano, retirados efeitos sazonais.
A desaceleração da demanda por crédito segue em linha com o cenário de
incerteza que ainda permeia a economia brasileira. Além de uma maior cautela do
consumidor, pelo lado da oferta, a política monetária restritiva enfrentada nos
últimos meses também vem contribuindo para que a busca por crédito seja menor. Contudo, ressaltamos que para os próximos meses poderemos vivenciar
uma leve reversão deste cenário, dada novas medidas macroprudenciais vigentes
desde o final de junho e que tendem a suavizar este aperto monetário e
consequentemente criar maiores estímulos à demanda.
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Crédito para pessoa física
dispara em 10 anos
O volume de crédito disponibilizado para pessoas físicas cresceu 658,5% nos
últimos dez anos e quase alcançou o montante concedido às pessoas jurídicas,
segundo balanço divulgado ontem pela Associação Nacional dos Executivos de
Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Em junho de 2014, o crédito
para pessoas físicas chegou a R$ 758,4 bilhões, contra R$ 765,3 bilhões
disponibilizados para as empresas.
No mesmo mês de 2004, o montante disponível para pessoas físicas era de
R$ 99,9 bilhões e para pessoas jurídicas R$ 152 bilhões (ambos recursos livres)
– no caso das empresas, o crescimento foi de 403,4% nos últimos dez anos.
Somados, o volume de recursos livres e direcionados passou de R$ 442,3 bilhões (30,2% do PIB), em 2004, para R$ 2,8 trilhões (56,3% do PIB), em
2014.
Com a estabilidade econômica, muita gente foi para o mercado formal de
crédito. Antes, era muito difícil conseguir empréstimos com os bancos. Hoje, as
agências estão emprestando mais, existe mais confiança que os compromissos
serão honrados.

Inadimplência cresce 5,3% em

julho e acumula aumento de
2,7% em 2014
A inadimplência cresceu 5,3% em julho de 2014, contra o mês anterior, de
acordo com dados nacionais da Boa Vista SCPC. No acumulado de 2014 (janeiro a julho), os registros de inadimplentes aumentaram 2,7% em relação ao mesmo
período do ano passado. Em 2013, o indicador apontava queda de 1,7%, na
mesma base de comparação.
A maior parte dos fatores condicionantes da inadimplência vem se mantendo
sem grandes alterações ao longo deste ano, dentre eles a seletividade das empresas concedentes de crédito, o desaquecimento no mercado de trabalho e o aumento nas taxas de juros. Com os últimos resultados, apesar da desaceleração na
tendência de longo prazo (variação acumulada em 12 meses) observada em julho,
a expectativa é de que ao final de 2014 o número de registros de consumidores
inadimplentes cresça em torno de 3%.

Novo PRODUTO:
Radar Pessoal
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Recuperação de crédito
sobe 5,7% em julho

O indicador de recuperação de crédito, obteve alta de 5,7% em julho, contra o
mês anterior, de acordo com dados nacionais da Boa Vista SCPC. Contudo, na
comparação do acumulado do ano contra o mesmo período de 2013, a queda
atinge 2,0%. No resultado de longo prazo a queda foi de 3,0%, menor variação
desde maio de 2009. Também houve queda do indicador (3,0%) na comparação
com julho de 2013. A tendência de desaceleração no indicador de recuperação
de crédito intensificou-se nos últimos meses. Sua evolução é condizente com a
conjuntura econômica: desaquecimento do mercado de trabalho, queda recente
da taxa de inadimplência, menor concessão de crédito, entre outros fatores. Desta
forma, há expectativa de queda no resultado fechado para o ano, de -2% a -3%.

Títulos protestados acumulam alta
de 9,4% no ano
O volume de títulos protestados aumentou 9,4% no acumulado de 2014 em
relação ao mesmo período do ano anterior.Na separação entre protestos de pessoa jurídica e de pessoa física, houve crescimento de 7,3% para os títulos protestados das empresas e de 13,2% para os títulos protestados dos consumidores.
Na comparação em relação a julho de 2013, as variações foram positivas – os
títulos protestados para as pessoas físicas subiram 4,0% e 15,2% para as pessoas
jurídicas, totalizando uma alta de 11,0%.
Na comparação mensal, o número de títulos protestados aumentou 30,7%,
somando-se os protestos de pessoas físicas e jurídicas. Para as empresas o crescimento foi de 34,6% e de 24,3% para as pessoas físicas.
Radar Pessoal é um serviço de monitoramento que permite que você acompanhe as informações vinculadas ao seu CPF na Boa Vista SCPC.
Você saberá que informações são apresentadas sobre você, e ainda este produto avisa ao usuário sempre que alguma informação for alterada ou caso alguma
empresa consulte o CPF monitorado.
A grande vantagem deste produto é a segurança que o consumidor adquire
podendo monitorar seu próprio documento.
Através dele você terá benefícios como:
Monitoramento 24×7: Alertas enviados por SMS e por email;
Qualidade das informações asseguradas pela Boa Vista SCPC;
Você escolhe as informações a serem monitoradas.
Então não perca tempo procure a ACIB e se informe.
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Casa de Festas
Tralalá Kids
Os empresários Suleima
Lee e Gabriel Gonçalves são
proprietários da CASA DE
FESTAS TRALALÁ
KIDS. A ideia de abertura
do empreendimento se deu,
pois já trabalhavam no
ramo de decorações em
festa infantil há 5 anos, com
muita dedicação e carinho.
Devido a grande expansão,
sucesso e satisfação dos
clientes de Barretos e região, decidiram então dar um passo em direção ao sonho:
a CASA DE FESTAS TRALALÁ KIDS.
A partir daí o projeto começou a tomar forma, em um salão amplo com área
especial e climatizada para as crianças, fácil localização e a disponibilidade de
mais de 150 temas de decoração em festas infantis e outros.
O trabalho de Suleima Lee é conhecido, tem a confiança dos clientes há muitos
anos, mas o salão de festas em poucos meses de funcionamento já é um sucesso.
“A empresa conta com a divulgação nas redes sociais, boca a boca e
principalmente com o apoio da ACIB, que tem realizado um trabalho excepcional
em apoio ao comerciante e consumidor barretense, conciliando o fato de Barretos
ser uma cidade mundialmente conhecida”, comenta a empresária.
“A TRALALÁ KIDS agradece a confiança de todos os clientes e o apoio dos
colaboradores. Venha conferir: AQUI SEU SONHO VIRA FESTA”, convidam
os empresários.
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Feirão de Saldos, Liquidações,
Oportunidades e Negócios
AACIB, Prefeitura Municipal, o Sindicato do Comercio e Varejista de Barretos
e North Shopping, realizarão o FEIRÃO de Saldos, Liquidações, Oportunidades e
Negócios de 18 a 21 de setembro das 8 ás 22hs, exceto no dia 21 que o evento
termina as 16hs.
Na ocasião serão oferecidos descontos e város produtos a preço de custo.
O evento tem entrada é gratuita. Neste ano o evento irá reunir mais de 40 empresas de Barretos, dos mais diversos segmentos comerciais da cidade. O Feirão será
dentro do Ginásio de Esportes Rochão.

Acib realizou sorteio da Promoção de Avós e
Pais do Comércio
A Promoção de Avós e Pais no Comércio de Barretos foi um sucesso. A ACIB
realizou o sorteio e entrega dos prêmios.
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Como membro da Diretoria, e por acompanhar o trabalho desta instituição
há muitos anos, acredito que a Acib tem sido muito importante para o
progresso e desenvolvimento de nossa cidade.
Barretos possui um comércio bem estruturado, um setor industrial
diversificado, e um forte setor de serviços, e temos nos esforçado para que
Barretos se torne um importante centro turístico.
Um dos maiores objetivos desta diretoria, fortalecer ainda mais nosso
comércio.
A Associação Comercial de Barretos é sem duvida uma das mais
organizadas do Estado, e um grande exemplo até mesmo para grandes
centros, sinto orgulho em fazer parte desta Instituiçao.

O comércio de Barretos esta em crescimento constante, os braços do
comércio estão por toda a cidade, e isso mostra que todos estão tendo
oportunidade e colaboram para que Barretos continue se firmando como
Polo comercial de compras, atraindo clientes de toda a região.
Acredito que a Associação Comercial é de extrema importância neste
crescimento, e se mantém ao lado de todos os empresários e comerciantes
de Barretos.

Sônia Basso
Daniela Otério
Pijama e Cia
Barretos Flowers

Odair de Moura e Silva
Conselho Consultivo

EMPRESAS QUE MAIS CONSULTARAM EM JULHO
LOJAS DE BARRETOS
UMA ÚNICA LOJA
1 - ARLETE MAGAZINE
2 - BROOKSTORE
3 - ARLETE BOUTIQUE
4 - CASA BARONI
5 - KORPO & KOR
6 - BARREPEL
7 - 100% VÍDEO
8 - MP SPORTS
9 - BIABELAMORE
10 - CISNE
11 - MP FASHION
12 - JULINHA
13 - A IMPERIAL
14 -FACTORING
15 - DIST. SIMÕES
16 - DURVAL MOTO PEÇAS
17 - BOM PREÇO
18 - KAKÁ KIDS
19 - TAMANKIM
20 - CAMA DE GATO

ENTRADA E SAÍDA DE ASSOCIADOS EM JULHO
ENTRADAS DE ASSOCIADOS

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

CONCESSIONÁRIAS
1 - CANNES PEGEOUT
2 - VOLKS DAHER
3 - FORD CABRERA
4 - BAVEP
5 - PANORAMA

CASA DE CONSTRUÇÃO
1 - RIOMAR
2 - CONSTRURIBEIRO
3 - O LOJÃO
4 - A CONSTRUTORA
5 - CONSTRUAMERICA

1 - VIA LUNNE MODAS
2 - REFRIGERAÇÃO ROCHA
3 - RESTAURANTE DA NATALINA
4 - AUTO ESCOLA IMPACTO
5 - ESCRITÓRIO GOMES GARCIA

SAÍDAS DE ASSOCIADOS

1 - KAZUAL
2 - DI PAULA MODA ÍNTIMA
3 - THERMO TEC
4 - BARRETECH

IMOBILIÁRIAS
1 - ROCA
2 - RENATO PEGHIM
3 - FLAGUI
4 - FIGUEIRA IMÓVEIS
5 - DEJAIR VICENTE
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Polos Comerciais - diversidade Revenda de Veículos
Avenida 43 e Avenida Eng. Necker Carvalho de Camargo

Donizete Veículos
BAVEP SEMINOVOS

Mark’s Veículos
Sol Nascente

Phardo Veículos
Japão Veículos

14 BIS Veículos
Cannes Peugeot

BAVEP

Vip Car Veículos

Meta Veículos Fiat

Lord Veículos

Mega Veículos

