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A MAGIA DA UNIÃO
A união da ACIAP BM, Sicomércio BM, CDL BM e Sulcarj garantiu a decoração natalina nas Praças da Matriz e da Liberdade, no 
Centro. As entidades também montaram a casa do Papai Noel. O espaço foi aberto na noite do dia 06 de dezembro, com a 
chegada do Bom Velhinho e apresentação da banda sinfônica do Projeto Música nas Escolas. Programação cultural segue até 
dia 23 deste mês – páginas 10 e 11
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Estamos finalizando mais um ano como presidente desta tão 

respeitada entidade. Este ano que termina foi marcado por 

diversas janelas de aprendizados. Mudanças repentinas na 

nossa sociedade nos contextos político, social e econômico 

nos levam inexoravelmente a uma grande indagação: “aonde 

queremos chegar, qual é o objetivo de nos movermos no 

mundo?”.

Talvez essa pergunta não seja fácil de responder, pois sempre 

tivemos convicções e certezas que funcionam durante um 

determinado momento e, em seguida, precisam ser 

reavaliadas. Mas se a certeza se modifica que certeza é essa, 

não é mesmo?

Perseguimos nossos objetivos balizados pelas nossas certezas 

e vamos caminhando com tanta convicção que, talvez, não 

reparamos as paisagens, as pessoas e as oportunidades que 

se apresentam ao longo dessa grande viagem. Planejamentos 

são feitos com maestria, estratégias são montadas de forma 

impecável, pesquisas e projeções direcionam nossos passos e 

vamos com toda habilidade e dedicação a seguir em frente.

O que podemos perceber é que muitas coisas, literalmente, 

fogem ao nosso controle. Vimos empresas super bem 

estruturadas, com políticas muito sólidas, fecharem suas 

portas. Vimos estratégias e planejamentos de crescimento 

serem totalmente evaporados; vimos cidades, estados e 

países que atingiram índices de crescimento extraordinários e 

surpreendentemente sofreram bruscas mudanças em seu 

cenário de atuação. Esse processo se bloqueia pelo próprio 

reflexo do crescimento, aonde a natureza apresenta sua força 

como se fosse um grande gesto de defesa preservando a 

própria raça humana.

Vivemos em sociedade e seria uma grande cegueira acreditar 

que somos únicos nesse universo tão vasto. Com esse 

embotamento da visão quase sempre autocentrada, resultados 

como os que estamos presenciando são quase que certo que 

continuem acontecendo. Precisamos abrir os olhos para esse 

processo, no qual não se faz necessário ser um grande 

conhecedor de grandes teorias econômicas, filosóficas e 

outras. Basta olhar para nossa própria vida. Percebam que 

quando agimos de forma positiva no mundo é natural que o 

mundo nos retorne com ações positivas e o mesmo acontece 

de forma inversa. Empresas que mais se destacam no mundo 

corporativo são as que conseguem inserir em suas políticas 

institucionais valores como sustentabilidade, bem estar, 

saúde, respeito e ética.

O atual cenário não nos deixa dúvidas: ascensões e quedas 

acontecendo com pessoas, partidos políticos, empresas e 

nações demonstram que na vida tudo é impermanente e vivo. 

A única certeza que não muda é a certeza da mudança. 

Precisamos mudar o nosso olhar e entendermos que os 

recursos naturais são finitos. Em nossas empresas estamos 

lidando com pessoas e não com mais um recurso humano 

simplesmente, e que nossos desejos se tornam pífios diante 

do bem maior comum.

Finalizo com meus especiais agradecimentos aos presidentes 

das entidades empresariais e sindicatos, que souberam 

convergir esforços para o interesse comum de nossos 

associados e de nosso município. Registro o meu especial 

agradecimento ao grande amigo Alício Camargo, presidente da 

CDL BM, pelo belíssimo trabalho realizado no último triênio à 

frente desta entidade. Suas competências, habilidades e 

atitudes em muito contribuíram para essa coesão e ficarão 

para sempre registrados nos anais da história de Barra Mansa.

Rafael Milton Teixeira Junior
Presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE 

O destino ou a viagem?
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CIDADE

3325-8000

Divulgação

A ACIAP Barra Mansa sediou no dia 23 de novembro, reunião 
envolvendo diretores da Casa, da CDL BM e do Sicomércio BM 
com representantes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O 
objetivo foi debater o esquema especial de policiamento no fim 
de ano. A preocupação das entidades é com a segurança dos 
consumidores, que farão compras em maior quantidade durante 
o período, além das próprias lojas, que funcionam em horário 
especial até a véspera do Natal.

“É necessário um reforço policial nas principais áreas de 
comércio neste período natalino, pois há mais circulação de 
pessoas e de dinheiro”, ressaltaram Alício Camargo, presidente 
da CDL BM, e Alberto dos Santos, presidente do Sicomércio BM. 
Segundo o tenente PM Cristiano Andrade, a corporação vai 
aumentar o efetivo de policiais fazendo rondas a pé na região 
central. “Nos horários de maior movimento, vamos ter pelo 
menos cinco duplas de policiais fazendo rondas a pé. Eles terão 
apoio de três motos e três viaturas”, revelou o tenente, frisando 
que outros bairros com núcleos comerciais, como Vila Nova, Ano

Bom, Saudade e Goiabal, também terão reforço no policiamento 
ostensivo. 

O tenente da PM afirmou que algumas viaturas estão paradas 
por falta de manutenção. “Todos sabemos da crise financeira 
do estado do Rio. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, 
vamos buscar a melhor estratégia de segurança, nos unindo a 
Guarda Municipal e a Polícia Civil no trabalho”, disse. O 
comandante da GM, Adalmyr Costa, garantiu que as 
corporações vão atuar em conjunto. “Vamos reforçar nosso 
contingente nas ruas, não só para as questões de trânsito mas 
também para auxiliar a PM na segurança”, explicou. 

A vice-presidente da ACIAP BM, Denyse Singulani, defendeu a 
parceria entre as entidades e forças de segurança. “É 
fundamental essa união para melhorar a segurança pública na 
cidade. Pedimos que a PM nos ajude a elaborar um 
comunicado aos consumidores, com dicas para evitar furtos e 
roubos nesta época do ano, e vamos divulgar para a 
população”, finalizou Denyse.

Segurança no Natal
Entidades se reúnem com forças de segurança para debater
esquema especial
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POR
DENTRO

O presidente aproveitou a ocasião para fazer um balanço das 

atividades da Casa em 2016. “O ponto forte deste ano que está 

acabando foi, sem dúvidas, a união das entidades empresariais. 

Passando pela promoção de campanhas varejistas até a criação 

do CODEC BM, a união de esforços em prol do desenvolvimento 

de Barra Mansa foi muito importante para a cidade”, destacou 

Rafael, garantindo que o trabalho em conjunto será mantido em 2017. 

“O próximo ano acena desde já como mais um ano de 

enfrentamento. O Brasil precisa de um empresariado forte e 

nós, das entidades empresariais de Barra Mansa, nos 

empenharemos para resolver os problemas que se colocarem a 

nossa frente”, finalizou. 

A diretoria da ACIAP Barra Mansa lançou neste final de ano, o 

‘Programa Associado + Próximo, + Presente e + Informado’. O 

objetivo é oferecer às empresas associadas a oportunidade de 

aproximação com outras, favorecendo o networking e também 

novos negócios. O happy hour aconteceu no dia 01 de dezembro, 

no auditório da Casa, e contou com uma apresentação do 

presidente Rafael Milton Teixeira Júnior sobre as realizações de 2016.

“A partir de fevereiro, vamos promover encontros como esse entre 

os associados. A cada edição, vamos convidar um grupo de 

empresários para apresentar brevemente seu negócio. Será uma 

excelente oportunidade para ampliar contatos e estreitar 

relacionamentos em um ambiente descontraído e agradável”, 

argumentou Rafael, agradecendo a presença dos convidados.

Programa Associado

Próximo, Presente e Informado+
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“A ACIAP BM conhece a seriedade do trabalho do IAS e sabe 
como é importante esse resgate da estrutura familiar. Por isso, 
convocamos nossos associados a se solidarizarem com a 
entidade, ajudando na aquisição dessas cestas básicas para a 
festa natalina”, afirmou Rafael Milton Teixeira Júnior, 
presidente da ACIAP BM. Quem quiser conhecer mais sobre o 
trabalho do Atos Solidários pode acessar a página do grupo no 
Facebook: www.facebook.com/atossolidariosbmvr ou fazer 
uma visita na sede que fica na Rua Jansen de Melo, 36, 
Centro, Barra Mansa.

No início era apenas um evento natalino. Algumas famílias que 
precisavam, crianças ganhando roupas e brinquedos e 
algumas cestas básicas. Mas a quantidade de famílias foi 
crescendo e as necessidades aumentando. Criado há um ano 
pela empresária Simone Medeiros, o Instituto Atos Solidários 
começou para oficializar o trabalho que duas amigas (Simone e 
Domitila Trepim) já faziam individualmente com instituições e 
famílias carentes. 
 
O apoio saiu do período das festas e estendeu-se ao longo do 
ano. A entidade não possui fins lucrativos e foca na 
recuperação da estrutura familiar. “Nosso intuito é dar a vara e 
ensinar a pessoa a pescar. Nosso foco é na educação. Temos 
promovido cursos diversos para proporcionar uma opção de 
emprego e renda para os pais e responsáveis das famílias”, 
disse Simone, atualmente, presidente do IAS. 

O Atos Solidários nasceu em Barra Mansa e conta diretamente 
com 10 pessoas e cerca de 70 voluntários, que acompanham e 
divulgam as ações. O fundamento do grupo é conseguir mudar 
a visão da sociedade sobre o mundo, proporcionando mais 
qualidade de vida a famílias carentes e despertando sonhos 
em crianças e jovens. Este ano, a festa do Natal Solidário vai 
acontecer mais uma vez. Todas as crianças cadastradas já 
foram apadrinhadas e vão receber presentes do Papai Noel, no 
entanto, as cestas básicas ainda não estão completas. Ainda 
faltam 400 cestas para que todas as famílias sejam 
contempladas e ganhem um Natal especial. 
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Kiss Motel
Conforto, segurança e ótimo atendimento

Suítes com sauna, hidro e piscina

Dutra, km 269, Monte Cristo - Barra Mansa
(24) 3323-7878

CIDADE

Do Natal para o ano inteiro: Instituto Atos
Solidários busca melhorias na economia 
familiar por meio de cursos e trabalho

Gabriel Borges
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Conheça as empresas conveniadas e as
vantagens em ser um associado da
ACIAP Barra Mansa.

CONVÊNIOS

- Inspire-se: descontos de 20% nas inscrições em todos os 
cursos livres de Gestão, Oratória e Segurança do Trabalho

- UniFOA: descontos nas mensalidades de cursos de 
graduação, pós-graduação e de extensão

- FASF: desconto de 20% nas mensalidades de cursos de 
graduação, superiores e tecnologia e pós-graduação

- ICT: desc. de 20% nas mensalidades das turmas de Ensino 
Fundamental (6º ao 9º ano), Ensino Médio + Téc. e cursos 
técnicos subsequentes

- Academia da Criança: desconto de 20% nas mensalidades 
das turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º 
ao 5º ano)

- Creche Escola Favo de Mel: desconto de 10% nas 
mensalidades

- People Formação Completa: desconto de 25% nas 
mensalidades

- CIEE: Desconto de 25% na contribuição institucional por 
estagiário

- Sesi/Senai: Desconto de 10% nos serviços médicos, 
odontológicos e educacionais e 30% nas mensalidades do 
Sesi Clube

- CCAA: Descontos de 20% nas mensalidades de cursos de 
idiomas

- Remobama: desconto de 15% à vista nos serviços de 
usinagem e montagem de motores ou parcelamento em 
até 10 vezes. Serviços de manutenção de frotas, mão de 
obra e peças, parcelamento em até cinco vezes.

- VR Seguros: desconto de até 20% em diversos tipos
de seguros

- Agência Dupla Criativa: desconto de 10% nos serviços
de comunicação oferecidos pela agência. Consulte em
www.duplacriativa.com.br

- VR Seguros: desconto de até 20% em diversos tipos

- Creche Escola Favo de Mel: desconto de 10% nas 
mensalidades

- Agência Dupla Criativa: desconto de 10% nos serviços
de comunicação oferecidos pela agência. Consulte em

- Unimed: descontos diferenciados nos planos de 
saúde para associados

- Psicologia: desconto de 45% nos atendimentos com 
a profissional Karolina Menezes

- Semart: condições especiais para associados da 
ACIAP BM

Saúde

Educação

Lazer
- Aldeia das Águas Park Resort: descontos e condições 
diferenciadas para associados, seus funcionários e 
dependentes.  Consulte tabela na secretaria da ACIAP BM

Consultoria - Top Júnior (UBM): convênio de cooperação para 
elaboração de projetos nas áreas comercial, industrial e de 
serviços. Desconto de 50% de desconto na hora de 
consultoria e isenção da taxa de visita à empresa.

- Clínica Empresarial com José Antônio Toral: o consultor 
oferece orientações gratuitas sobre gestão empresarial, 
organizacional, treinamentos, coaching, recursos humanos, 
segurança do trabalho e outros temas.

Automotivo

Seguros

Comunicação
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A ACIAP BM, Sicomércio BM, CDL BM e Sulcarj decidiram se unir 
para enfeitar a Praça da Matriz e a Praça da Liberdade, no 
Centro. A iniciativa foi tomada depois que prefeitura informou 
não ter recursos financeiros para investir na decoração natalina 
das ruas da cidade. As entidades também montaram a casa do 
Papai Noel na Praça da Liberdade. O espaço foi aberto na noite 
do dia 06 de dezembro, com a chegada do Bom Velhinho e 
apresentação da banda sinfônica do Projeto Música nas Escolas. 

“Foi uma alegria imensa ver o olhar das crianças com a chegada 

do Papai Noel e a árvore iluminada. Engrandecemos nosso 

comércio e o município com essa ação. Estamos trabalhando 

pelo melhor para Barra Mansa e desejamos que a população 

aproveite muito”, disse o presidente da ACIAP BM, Rafael Milton 

Teixeira Júnior, ressaltando que o Bom Velhinho estará todos os 

dias na casa da Praça da Liberdade, das 15h às 21h, para 

receber os pedidos da criançada.

CIDADE

Entidades se unem para decoração natalina
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O presidente do Sicomércio BM, Alberto dos Santos Pinto, 

comentou sobre a união das entidades para a decoração 

natalina. “Em 2015, recebemos doação do Sistema Fecomércio 

para a aquisição da estrutura da casa do Papai Noel e este ano, 

sob os cuidados das entidades, ela está na praça novamente 

para alegrar as crianças e enfeitar nossa cidade. É uma 

satisfação muito grande proporcionar essa magia às famílias”, afirmou.

O presidente da CDL BM, Alício Camargo, agradeceu todo o 

apoio e o trabalho das diretorias e colaboradores das entidades 

envolvidas, bem como dos parceiros. “A prefeitura cedeu 

técnicos para a montagem e também temos o apoio da Guarda 

Municipal, da Fundação de Cultura e de algumas empresas que 

acreditaram no projeto. É uma alegria muito grande saber que a 

população aprovou nossa iniciativa. Isso mostra que, com união 

e muito trabalho, sempre teremos bons resultados”, argumentou.

Apoio – A decoração natalina conta com o apoio das empresas  

Padaria Triunfal, AM4, Joalheria Regina, Padaria Big Pão, 

Padaria Palatos, Supermercado Vitória e Transporte Generoso.  
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Padaria Palatos, Supermercado Vitória e Transporte Generoso. 

Con�ra a programação
cultural de Natal

09/12 – 19h: Orquestra de Jazz do Projeto Música nas Escolas

16/12 – 19h: Camerata do Projeto Música nas Escolas

21/12 – 19h: Coral da Igreja Batista

22/12 – 19h: Coral da Igreja Metodista

Gabriel Borges

Gabriel Borges
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Com o objetivo de facilitar a vida dos consumidores, 
principalmente os que não têm tempo de fazer suas compras 
no horário comercial, o comércio de Barra Mansa funcionará 
em horário especial no mês de dezembro. O horário sugerido 
pelo Sicomércio, CDL e ACIAP é mais uma das ações que visa 
também aquecer as vendas no comércio e terá início no dia 
03 de dezembro. “Este é um horário sugestivo, não é 
obrigatório. É um horário estendido para atender 
principalmente o consumidor na melhor época para o 
comércio. Lembrando que os direitos do trabalhador tem que 
ser preservados”, destacou o presidente do Sicomércio, 
Alberto dos Santos Pinto.

O horário sugerido para o comércio segue até o dia 24 de 
dezembro e, para os supermercados, até 31 de dezembro. No 
sábado (03), a sugestão é que o comércio funcione das 8h às 
18h. Entre os dias 04 e 09, o horário de funcionamento será 
das 8h30 às 19h. No sábado (10), as lojas abrem das 8h30 às 
18h e, no domingo (11), o comércio não funciona.

Entre os dias 12 e 16, o comércio poderá funcionar das 8h30 
às 20h. No sábado (17), o horário será das 8h30 às 18h e, no 
domingo (18), as lojas podem abrir das 10 às 16h. Entre os 
dias 19 e 22, a sugestão é funcionar das 8h30 às 22h. No 
sábado dia 24, véspera do Natal, das 8h30 às 20h, e, no dia 
25, as lojas não abrem.

As lojas participantes da campanha Natal de Prêmios já estão 
decoradas e cadastrando clientes para os sorteios. O primeiro 
aconteceu no dia 26 de novembro. Para concorrer aos 
prêmios, basta o consumidor comprar em uma das lojas 
participantes em Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e 
Angra dos Reis. Ele deve informar o CPF e, assim, será 
pontuado pelo lojista que escolhe o "formato digital" ou as 
lojas que escolheram o “formato impresso”, emitirá um 
tíquete para que o cliente mesmo possa se pontuar no celular, 
no site ou em postos de troca identificados.

Um tíquete é entregue a cada R$ 30,00 em compras, sendo o 
máximo de 20 tíquetes por compra. Para acompanhar seus 
cupons, o consumidor pode baixar gratuitamente o aplicativo 
CDL Clube de Vantagens: www.cdlclubedevantagens.com.br.

Este ano serão sorteados cinco carros zero quilômetros (um 
Nissan Versa e quatro Palios), quatro motos, 24 smartphones, 
oito finais de semana e 12 TVs de 39 polegadas. O segundo e 
grande sorteio será no dia 26 de dezembro, simultaneamente 
em cada uma das cidades participantes. Uma grande festa 
será realizada no dia 27 de dezembro, quando o carro 
completo zero quilômetro conhecerá seu ganhador. A 
campanha este ano é patrocinada pela Transporte Generoso e Sicoob.

Campanha Natal de Prêmios
Comércio de BM funcionará
em horário especial

ESPAÇO 
SICOMÉRCIO

ESPAÇO 
CDL



Exportação de artesanato
Em tempos de crise, quantos não são os trabalhadores 

informais produzindo produtos, principalmente artesanato? E 

quantos não são aqueles microempreendedores individuais que 

também produzem artesanato e querem acessar outros 

mercados? A recessão pode ser uma boa oportunidade de 

conquista de mercados, uma vez que esses produtos artesanais 

tendem a ser mais baratos que outros produtos. Assim, ganham 

uma parte do mercado que, por sua vez, busca por novidades e 

oportunidades neste mesmo período de crise.

E por que não exportar artesanato? Ao exportar estamos 

promovendo um setor de atividade de subsistência para uma 

atividade profissional rentável para o artesão. Além disso, o 

maior valor agregado do produto artesanal é a sua marca 

cultural original, ou seja, valorização da arte popular.

Sendo um exportador, o artesão tem possibilidade de ganhos e 

aumento das vendas no exterior mesmo que haja uma redução 

das vendas dentro do Brasil. Essas vendas destinadas ao 

exterior também promovem a economia brasileira, através da 

entrada de dólares na economia nacional.

Entretanto, cabe ressaltar que para a atuação no comércio 
exterior, uma etapa de análise comercial importante é conhecer o 
consumidor final. Caso o produto não atenda às expectativas do 
cliente, dificilmente ele será importado novamente pelo 
comprador.

Com isso, é de extrema importância que algumas tratativas sejam 
feitas antecipadamente ao envio do produto para o exterior, tais 
como: análise do mercado importador e pesquisas de mercado; 
análise de possíveis barreiras alfandegárias impostas pelo governo 
brasileiro; análise das restrições dos países importadores; 
verificação de acordos comerciais entre Brasil e o país importador; 
negociação e apresentação do produto ao potencial importador, 
entre outros.

Estes e demais cuidados devem ser tomados para garantir a 
continuidade das vendas para o exterior. Esta continuidade fará 
com que os artesãos se aprimorem cada vez mais e tenham ainda 
mais sucesso nas suas exportações.

Gabriel Amorim Camargo, formado em Relações 

Internacionais e Comércio Exterior e Diretor de Planejamento 

Empresarial e Comércio Exterior na Consultoria GAC 

(contato@consultoriagac.com.br)
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SIGA 
SEMPRE
SEGURO

Rua 02, 133, Eucaliptal/Conforto - Volta Redonda - RJ
(24) 3348-1725 / 7835-2112 / ID 102258*2

levy@camposcaldeira.com.br 
www.camposcaldeiraseguros.com.br

Seguros de automóvel, residencial, 
empresarial, vida, previdência privada, 
planos de saúde, consórcios e financiamentos.

Curta Campos Caldeira Seguros

POLÍTICA

O auditório da ACIAP BM foi palco no dia 16 de novembro, de uma 
reunião organizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico 
de Barra Mansa (CODEC BM) com os vereadores eleitos. Os 
objetivos foram apresentar aos novos legisladores as premissas 
do Conselho e o funcionamento do Observatório Social e também 
solicitar apoio para a implementação dos projetos na cidade a 
partir do próximo ano. Onze dos 19 vereadores eleitos para a 
legislatura 2017/2020 compareceram ao encontro, que também 
reuniu representantes das dez entidades que fazem parte do CODEC BM.

Em sua apresentação inicial, o presidente do Conselho, Arivaldo 
Corrêa Mattos, explicou aos vereadores eleitos que as atribuições 
do CODEC BM serão exercidas em parceria com entidades da 
sociedade civil e poder  público. O modelo de conselho de Barra 
Mansa está sendo inspirado no que existe em Maringá (PR) desde 
1996. Ainda segundo ele, o CODEC BM vai propor e colaborar 
para execução de uma política municipal de desenvolvimento econômico.

“Para isso, uma das principais atribuições do órgão será 
identificar problemas e buscar soluções para a geração de 
emprego, fortalecimento da economia e atração de investimentos”,  

argumentou Arivaldo, completando: “Governos passam e a cidade 
fica. Por isso, é importante o envolvimento de toda a sociedade 
no exercício de pensarmos agora o que queremos para Barra 
Mansa a médio e longo prazo. Para o CODEC BM sair do papel 
também precisamos contar com apoio dos vereadores e espero 
que consigamos isso”, disse.

Os vereadores eleitos tiveram a oportunidade de manifestar se 
apoiam ou não a criação do CODEC BM e do Observatório Social. 
Todos os vereadores presentes até o final do encontro se 
manifestaram favoráveis aos projetos. “Nossa solicitação é que o 
CODEC BM inclua a Câmara Municipal na formação da plenária, 
pois assim os vereadores poderão contribuir de forma mais 
efetiva para os projetos”, solicitou Jaime Alves. O presidente do 
Conselho aceitou a sugestão dos vereadores eleitos e finalizou 
agradecendo a participação dos convidados. “Nosso objetivo é 
colaborar para transformar Barra Mansa em um lugar ainda 
melhor para se viver. Agradecemos a disponibilidade de todos e 
esperamos contar com o trabalho de vocês para escrevermos 
uma nova história para nossa cidade”, finalizou Arivaldo.

 Firjan
Divulgação

Vereadores eleitos
participam de
reunião do
CODEC BM 
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POLÍTICA

A ACIAP Barra Mansa foi fundada em 1933 e, desde então, 
mantém vivo o trabalho de defesa dos seus associados e do 
município, atuando em prol do desenvolvimento econômico. A 
diretoria da entidade considera fundamental o relacionamento 
com o poder público municipal visando obter melhorias para a 
cidade. Nesta edição da revista O Líder, a diretoria enumera 
algumas propostas para serem colocadas em prática pelo futuro 
prefeito Rodrigo Drable.

- Dar continuidade ao projeto ‘Empreendedorismo nas escolas’ 
em parceria com o Sebrae RJ.

- Reduzir tarifa de água.

- Garantir, de fato, a emissão do alvará instantâneo.

- Atuar para a reabertura do Restaurante Popular e da UPA 
Centro.

- Garantir, de fato, a transparência municipal, com publicação de 
todos os atos previstos em lei no site da prefeitura.

- Revitalizar a Beira Rio.

- Promover atendimento diferenciado aos microempreendedores 
individuais.

- Disponibilizar, de fato, áreas com infraestrutura para instalação 
de novas empresas.

- Apoiar as propostas do CODEC BM.

- Incentivar a agricultura familiar.

- Reduzir a burocracia para aprovação de projetos.

- Promover a capacitação técnica dos servidores municipais.

- Manter e conservar a Floresta da Cicuta e outras áreas de 
preservação.

A cidade que queremos
“Sabemos da dificuldade financeira da prefeitura, mas grande 
parte das sugestões não demanda grandes investimentos. A 
ACIAP BM vai manter seu posicionamento de apoiar boas 
iniciativas e se opor àquelas que tragam prejuízos à coletividade, 
se colocando à disposição para ajudar em projetos ligados ao 
desenvolvimento econômico. Sempre cobramos dos prefeitos o 
cumprimento dos compromissos assumidos e assim vamos 
continuar”, garantiu o presidente Rafael Milton Teixeira Júnior. 
Confira as sugestões para o próximo prefeito.



De : Aciap BM 
Para : associados

EM 2017 VOCÊ VAI TER MAIS.
MAIS AÇÕES. MAIS BENEFÍCIOS.
MAIS SUCESSO.
As realizações alcançadas neste ano foram muito importantes
para termos mais sucesso em 2017. Agradecemos o apoio
fundamental de  todos os nossos associados e parceiros. 

Nosso presente para 2017 é estar sempre presente com você,
realizando e crescendo cada vez mais. Juntos somos fortes.

#acasadoempresario


