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BARRA MANSA GANHA
UNIDADE REFERÊNCIA
PARA TRATAMENTO
DE CÂNCER

A Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa inaugurou este mês
a Unacon (Unidade de Atendimento de Alta Complexidade em
Oncologia), que recebeu o nome de Oncobarra. A unidade tem
capacidade para realizar, mensalmente, dois mil atendimentos
ambulatoriais e é referência estadual no tratamento de câncer
pelo SUS (Sistema Único de Saúde) – página 14

Nelson Gonçalves participa de
reunião da ACIAP BM – página 07

ACIAP BM apoia equipe de
ginástica rítmica – página 11

Expediente

Palavra do presidente

Diretoria Executiva – Membros efetivos
- Presidente: Rafael Milton Teixeira Junior
- 1o Vice-presidente: Rodrigo Amorim Camargo
- 2a Vice-presidente: Denyse Singulani Ribeiro de Souza
- 1º Secretário: Leonardo Ramos de Oliveira
- 2º Secretário: Manoel dos Santos Duarte
- 1º Tesoureiro: Francisco Ronaldo Vieira
- 2º Tesoureiro: Hugo Tavares Nascimento
- Vice-presidente Comercial: Leandro Amaral de Albuquerque
- Vice-presidente Industrial: César Gonçalves de Carvalho
- Vice-presidente Agropastoril: José Alencar de Avila
- Vice-presidente de Prestação de Serviços: Fernanda de Almeida F. Moyses
- Diretor Tributário e Fiscal: Flavio Lourenço Brandão
- Diretor de Patrimônio: Alexandre Cosendey Rezende
- Diretor Social: Leomar Gomes
- Diretor de Associados: Vivaldo Cotrim M. Ramos

A ACIAP Barra Mansa, cumprindo seu papel de defesa da

Suplentes
Marco Túlio Xavier Lanza | Jair de Medeiros | Tamara Ferreira de Carvalho |
Alberto Almeida Carneiro | Paulo José Bastos Cosenza

veículos de empresas com mais de 30 carros na frota, Ferreira

Conselho Superior
- Presidente: Hilton Alexandre Alves da Silva
- Vice-presidente: Abílio Fabiano Rezende Pedra
- Secretário: Alfredo José Godoy Macedo
- Membros efetivos: Arivaldo Corrêa Mattos | Benedito D’Arc Breves Rímulo
| Carla Caravieri | Cláudio Marini | Edvaldo Xavier de Carvalho | Elias Nagib
Felix | Fernando Simões | Francisco José de Oliveira Rezende |
José Francisco de Souza Medeiros | José Marciano de Oliveira |
Marcos Aurélio Carvalho | Michel Melhim Gattás | Oswaldo Judice de Moraes |
Paulo Fernando Monteiro Pinto | Silvério Veloso | Venâncio Ferreira Dias |
Willis de Castro Rolim
Expediente

classe empresarial, participou de reuniões com deputados
estaduais para solicitar a revogação da Taxa Única de Serviços
Tributários. A vitória veio no dia 31 de maio, com a aprovação
da lei que revoga a taxa. Essa conquista é dividida por todas
as entidades empresariais do estado do Rio que se
mobilizaram contra a criação de mais um tributo.
Neste mês de junho, outra demanda dos empresários da
cidade foi tratada pela ACIAP BM: os problemas de
atendimento no Detran. Por meio de reunião agendada pelo
deputado estadual Nelson Gonçalves com o vice-presidente do
órgão, Rodrigo Ferreira, a ACIAP BM e outras entidades da
região puderam expor os entraves e propor soluções. Sobre a
nova obrigatoriedade do departamento para vistoria de
se comprometeu a agendar, nos próximos dias, uma reunião
no Sest/Senat Barra Mansa entre as entidades e a diretora
responsável por vistoria de frotas do Detran para buscar uma
solução para a demanda.
Outra pauta da reunião foi a dificuldade para agendamento de
vistorias nos municípios. De outro lado, temos as blitzes do
Detran, exigindo a documentação em dia dos veículos com
placa final 0 e 1. Sobre esse problema, o vice-presidente do
Detran propôs a extensão do prazo de vistoria para os veículos
com final de placa 0,1,2,3 e 4 para o mês de agosto. O
decreto de prorrogação sai nos próximos dias. Ele ainda
garantiu que as blitzes do departamento estão suspensas em
toda a região. A ACIAP BM aproveitou a oportunidade para
solicitar a extensão do horário de atendimento do posto de
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Barra Mansa para até às 22h.
A mobilização das entidades empresariais está sendo, sem
dúvidas, muito importante para o desenvolvimento da região.
Juntos somos mais fortes!
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Polo de Inovação no Sul Fluminense
O UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) promoveu no dia 09
de junho, uma palestra para empresas da região sobre
“Inovação: Um novo olhar”, ministrada pelo diretor da OMS
Consultores, Gilvan de Azevedo. O tema apresentou a proposta
de agregar à região a um ecossistema de negócios denominado
InoVale. A ideia foi desenvolvida por meio de uma parceria do
UBM com as empresas Anmchara Consultoria e Assessoria e a
OMS Consultores. O presidente da ACIAP BM, Rafael Milton
Teixeira Júnior, e o diretor Manoel Duarte prestigiaram o evento.
“É uma iniciativa pioneira, uma vez que parte de uma instituição
de ensino. Nossa intenção é o desenvolvimento regional
integrado e a promoção de uma forma co-criadora e participativa
junto a diferentes segmentos da comunidade”, comentou o

diretor de Extensão e Relações Comunitárias do UBM, Fernando
Vitorino.
O professor e consultor da Anmchara, Marcus Vinícius Anatócles
da Silva Ferreira, destacou que o InoVale busca mobilizar e
promover um movimento de recuperação da autoestima e, como
decorrência, aumentar o sentimento de esperança para
estimular a região a voltar a crescer. “Precisamos sair do
imobilismo e da falta de credibilidade e retomarmos o caminho
do crescimento e do desenvolvimento da nossa região. Para
isso, num mundo pós-tecnológico, a inovação é a ferramenta
para virar o jogo e, por conta disso, estamos convidando as
empresas, sociedade civil e instituições de ensino a promover
uma espiral positiva a partir da inovação continuada e de
resultado”.
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Sinduscon-SF

Torneio Leiteiro de Antônio Rocha

A 27ª edição do Torneio Leiteiro de Antônio Rocha, distrito de
Barra Mansa, foi realizada entre os dias 01 e 05 de junho. Além
da competição leiteira, a programação contou com shows
regionais. O torneio, realizado no galpão de eventos do distrito,
foi promovido pela Associação de Moradores e Amigos do
Distrito de Antônio Rocha e Ataulfo de Paiva (Amadar) e pela
Associação de Produtores Rurais de Antônio Rocha (Aprar), com
o apoio da prefeitura.

prestigiaram a abertura do torneio, no dia 02 de junho. Este
ano, 23 animais de produtores de várias cidades disputaram o
torneio leiteiro, que foi dividido em cinco categorias. A
produção total de leite no torneio este ano alcançou 39.522
quilos. “A competição estimula os produtores que, a cada ano,
investem na melhoria no rebanho. Além de um número maior
de animais competindo, temos a certeza que as vacas estão
mais preparadas e produzindo melhor”, comentou José

O diretor da pasta agropastoril da ACIAP Barra Mansa, José
Alencar de Ávila, e o vice-presidente da Casa, Rodrigo Amorim,

Alencar. O próximo torneio leiteiro será no distrito de Rialto, de
06 a 10 de julho.

PREMIAÇÃO
Vaca 03 ordenhas: Doriana (53.518 Kg)
Proprietário: Sergio Luis da Silva | Fazenda
Rancho Alegre

Curraleira (02 ordenhas até 40 kg): Núbia
(39.560 Kg)
Proprietário: Walace Coutinho | Sítio Astrea

Novilha 0 a 4 dentes: Negrita (31.662 Kg)
Proprietário: João Carlos Henriques | Fazenda
São Gabriel

Categoria Curraleira (02 ordenhas até 35 kg):
Agna (34.180 Kg)
Proprietário: Luis Marciano Alves | Fazenda
Medeiros

Curraleira Livre (02 ordenhas): Délia (50.880 Kg)
Proprietária: Marta Sampaio | Sítio Morro Alegre

3325-8000
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Reforço na manutenção
de estradas rurais
Máquinas estiveram na cidade em 2015, mas não cumpriram planejamento

A diretoria da ACIAP Barra Mansa encaminhou este mês, ofício
ao secretário estadual de Agricultura e Pecuária, Christino Áureo,
solicitando a vinda do programa ‘Estradas da Produção’ para o
município. O pedido é que as máquinas do programa deem
suporte ao trabalho da prefeitura para manutenção das
condições de tráfego das estradas rurais.
Com aproximadamente 350 quilômetros de estradas vicinais e
forte produção rural, Barra Mansa carece de reforço urgente na
manutenção das vias. “Em dezembro de 2015, as máquinas do
programa estadual estiveram pela última vez na cidade. A
previsão é que seriam recuperados 180 quilômetros de estradas,
mas o trabalho só foi feito em oito quilômetros, no distrito de
Rialto”, revelou José Alencar de Ávila, diretor da pasta
agropastoril da ACIAP BM.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Rural,
Danielle Fidélis, o apoio do ‘Estradas da Produção’ é fundamental
para garantir o tráfego nas vias rurais. “Nossa equipe de
manutenção é pequena e atualmente só temos uma
retroescavadeira e dois caminhões para o trabalho. O restante
das máquinas, quatro no total, está no conserto, com previsão de
voltarem a operar só daqui a 40 dias”, explicou Danielle,
ressaltando que a prefeitura também já fez o pedido do retorno do
programa à cidade ao secretário Christino Áureo.
O diretor da ACIAP BM ressaltou que este período de seca é o
ideal para fazer os serviços de manutenção das estradas. “Essa
seria a hora de intensificar os trabalhos, já que não há chuva.
Além de garantir o escoamento da produção rural, a manutenção
das estradas traz segurança no transporte escolar e favorece o
turismo rural”, justificou José Alencar.
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Edital de Convocação
Senhores (as) Associados (as),
De acordo com as normas estatutárias, que regem a
Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e
Prestadora de Serviços de Barra Mansa – CNPJ nº
28.695.336/0001-35 – convocamos o (a) prezado (a)

Seguros com desconto
para associados

associado

(a)

para

a

ASSEMBLEIA

GERAL

Com atuação de 27 anos no mercado, a VR Seguros é a nova

Centro, Barra Mansa/RJ, às 18h30min, com a seguinte

parceira da ACIAP Barra Mansa. A empresa – a maior corretora

ORDEM DO DIA:

EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no próximo dia
04 de Julho de 2016 - segunda-feira, em nossa sede, sita
na Avenida Domingos Mariano, nº 196, Sobrado,

da região – oferece até 20% de desconto em diversos tipos de
seguros. Podem usufruir do convênio funcionários das empresas

1- Reforma e Alteração do Estatuto, com sugestões

associadas e dependentes diretos.

enviadas

Entre os seguros oferecidos pela empresa estão: automóvel,
residencial, vida, vida empresa, saúde, saúde empresa,
previdência privada, garantia, riscos de engenharia, fiança
locatícia, entre outros. A VR Seguros opera com as maiores
seguradoras do mercado, coo Liberty, Allianz, Mapfre, Sul
América e Porto Seguro. Os associados interessados em
contratar seguros com a empresa podem entrar em contato nos
telefones (24) 3347-2399 ou 3347-4800.
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pela

Diretoria

Executiva

–

Período

Administrativo 2015-2017 – com parecer conclusivo e
favorável

do

Conselho

Superior

as

alterações

propostas, para a devida votação na Assembleia Geral
Extraordinária.
Barra Mansa, 17 de Junho de 2016.
Hilton Alexandre Alves da Silva
Presidente do Conselho Superior

POLÍTICA

F.Alves

Nelson Gonçalves
participa de reunião
da ACIAP BM
A reunião da diretoria da ACIAP Barra Mansa, no dia 06 de
junho, foi marcada pela presença do deputado estadual Nelson
Gonçalves. Atendendo a convite da entidade, o parlamentar foi
esclarecer seu posicionamento com relação à mudança de
categoria da Floresta da Cicuta solicitada pela CSN. Outros
temas tratados na reunião foram sobre o atendimento do
Detran

no

município

e

ações

para

promoção

do

Ao final do encontro, o deputado estadual apresentou um
resumo da sua atuação na ALERJ e propostas para o

desenvolvimento econômico regional.

desenvolvimento regional, como a utilização da rede ferroviária

“A transformação da Floresta da Cicuta de Área de Relevante

maior entre os poderes executivo, legislativo e sociedade. “É

Interesse Ecológico (Arie) para Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN) inviabiliza parcerias com a sociedade e pode
significar o fim da fiscalização na área”, argumentou Nelson,
lembrando que, em fevereiro deste ano, conseguiu o apoio de
54 dos 70 deputados fluminenses em um abaixo assinado
contra a recategorização entregue ao deputado federal Índio da
Costa. O projeto de lei que trata do assunto foi então retirado
por Índio da pauta de votação da Câmara dos Deputados.

para o turismo. Ele defendeu a necessidade de um diálogo
importante haver uma agenda de debates para direcionar as
ações. Momentos como esse aqui na ACIAP BM colaboram
bastante para o meu trabalho como parlamentar seja mais
efetivo e conectado com as demandas da sociedade”, afirmou
Nelson.
“Foi uma reunião muito proveitosa. Agradecemos a presença
do deputado e ficaremos aguardando retorno quanto aos
pedidos feitos”, finalizou Rafael.

Outro assunto tratado no encontro com o deputado estadual foi
o atendimento do posto do Detran em Barra Mansa.
“Recebemos reclamações de vários associados com relação às
dificuldades para o agendamento de vistorias na unidade.
Depois dos problemas para agendar, ainda tem a longa espera
na fila para a vistoria que, por muitas vezes, demora horas
apesar do agendamento prévio”, relatou o diretor Manoel
Duarte. Nelson Gonçalves se comprometeu a agendar uma
reunião com o órgão para solicitar melhorias no posto de Barra Mansa.
O parlamentar também vai solicitar à secretaria estadual de
Educação, responsável pelo Degase (Departamento Geral de
Ações Socioeducativas), a melhoria da unidade de Barra
Mansa. “São necessários não só mais profissionais, como
também equipamentos e veículo”, enumerou o diretor Leomar
Gomes. “Vou enviar ofício e fazer contato com a direção do
departamento solicitando esse reforço”, garantiu Nelson Gonçalves.

Kiss Motel

Conforto, segurança e ótimo atendimento
Suítes com sauna, hidro e piscina
Dutra, km 269, Monte Cristo - Barra Mansa
(24) 3323-7878
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CONVÊNIOS

Conheça as empresas conveniadas e as vantagens em ser
um associado da ACIAP Barra Mansa.
Saúde
- 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

Educação

Lazer

Consultoria

- 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
- 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)

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

- 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
- 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.

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

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

Índices financeiros

Abril | 2016

Maio | 2016

7,70%

4,18 %
1,41%

Ouro BM&F
-0,35 %

-1,89%

EURO

0,75%

IPCA

DÓLAR
-3,04 %

0,54%

0,82%
0,33%

IGP-M

0,72%

1,05%

1,11%

0,63%

POUPANÇA

CDI

BOVESPA

-2,60 %

-10,09%
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Vitor Soares/ALERJ

LEGISLAÇÃO

ACIAP BM comemora
revogação da Taxa Única
de Serviços Tributários

Os deputados estaduais aprovaram no dia 31 de maio, em
segunda votação, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 21/16
que revoga a lei 7.176/15, que criou a Taxa Única de Serviços
Tributários da Receita Estadual. Aprovada em dezembro do ano
passado, a criação da taxa causou indignação da classe
empresarial em todo o estado e gerou diversas ações na
Justiça.
Durante a votação do PLC 21, os deputados reconheceram que
aprovaram a lei sem avaliar corretamente seus efeitos
perniciosos para o setor produtivo. “A mobilização das
entidades empresariais foi, sem dúvidas, fator decisivo para
que os parlamentares voltassem atrás. Temos ciência que o
governo do Estado está enfrentando uma crise grave, mas
penalizar as empresas é incabível. Se a cobrança da taxa
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permanecesse iria provocar o fechamento de muitas
empresas”, argumentou o presidente da ACIAP Barra Mansa,
Rafael Milton Teixeira Júnior.
Ele lembrou que desde o início do ano, a ACIAP BM – ao lado
da CDL BM e do Sicomércio BM – se mobilizou para a
revogação da lei. “Nos reunimos com os deputados estaduais
Edson Albertassi e Luiz Paulo para reivindicar a revogação da
lei”, recordou Rafael, destacando também que as entidades
participaram de audiência pública, no Rio de Janeiro, para
discutir o assunto.
Para Rafael, agora o trabalho das entidades será junto ao
governador em exercício, Francisco Dornelles. “Vamos
continuar nossa mobilização para que a lei seja sancionada e
os empresários possam respirar mais aliviados”, afirmou.

Gabriel Borges / PMBM

POR
DENTRO

Sonho realizado
Campanha encabeçada pela ACIAP BM financia transporte para
equipe de Ginástica Rítmica da cidade
Depois de meses de preparação, as alunas da equipe de
Ginástica Rítmica de Barra Mansa, vinculada ao Projeto Música
nas Escolas, receberam a notícia que o sonho de participar do
Torneio CiaGR Brasil estava ameaçado. O motivo: falta de
transporte para levar as ginastas até a cidade de Mauá (SP),
onde a competição acontece.
“Meu coração ficou despedaçado com a possibilidade de não
conseguir levar as alunas. Estava tudo preparado: coreografias,
figurino. Ano passado, infelizmente também tivemos problemas
com os ônibus da prefeitura e elas não puderam participar do
torneio. Fiquei quase uma semana sem dormir pensando no que
poderíamos fazer para não estragar o sonho das meninas”,
contou Priscilla Veiga, treinadora da equipe.
Foi quando uma mãe de aluna sugeriu que a treinadora
buscasse o apoio da ACIAP BM. “Preparei um ofício às pressas
contando tudo e pedi ajuda”, disse Priscilla. O documento
chegou à diretoria da entidade. “Ficamos muito sensibilizados
com a história, afinal de contas as meninas treinaram durante
meses para o torneio, além das mães terem investido nos
figurinos. Decidimos ajudar e buscamos parcerias para viabilizar
o transporte”, contou o presidente da ACIAP BM, Rafael Milton
Teixeira Júnior.

Depois de alguns telefonemas, veio a boa notícia: o Sicomércio
BM, a CDL BM e a Transporte Generoso ajudariam a ACIAP BM
a custear um ônibus e um micro-ônibus para as ginastas
viajarem até Mauá, no dia 04 de junho. “Quando recebemos a
ligação informando que teríamos o transporte para o torneio,
pulamos de alegria!”, disse Priscilla.
Ao todo, 54 ginastas de quatro a 17 anos participaram da
competição, nas provas de mãos livres, bola e arco. Todas
receberam medalhas de participação e 14 foram subiram ao
pódio, entre 1°, 2° e 3° lugares. “Agradecemos muito o apoio
das entidades e da Transporte Generoso, pois sem essa ajuda
iríamos ficar de fora do torneio por mais um ano. As ginastas
não se cabiam de tanta alegria e nós, professores e pais,
também”, garantiu a treinadora.
“Poder ver o sorriso das alunas foi gratificante demais. Em
nome da ACIAP BM, agradeço ao Sicomércio BM, aos diretores
da CDL BM e à Transporte Generoso por terem se sensibilizado
e nos ajudado a realizar o sonho das ginastas”, finalizou Rafael.
Equipe – Fundada em 2011, a equipe de Ginástica Rítmica de
Barra Mansa reúne 180 alunas da rede municipal de ensino. Os
treinamentos acontecem em quatro escolas, no contra turno
das aulas. “O projeto desenvolve o amor pela arte, ajuda na
disciplina, na autoestima e no aprendizado”, explicou Priscilla.
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ESPAÇO
CDL

ESPAÇO
SICOMÉRCIO

Mapa Estratégico do Comércio

Falta um mês para Semana da
Moda e Flumisul

A região Médio Paraíba recebeu no mês de maio o Mapa
Estratégico do Comércio, um levantamento que embasa as
propostas para o crescimento sustentável do setor no Estado
do Rio de Janeiro, no período de 2015 a 2020. Formulado
pelo Sistema Fecomércio RJ em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas, o Mapa foi realizado em Volta Redonda, nos
dias 05 e 06; e Barra do Piraí, nos dias 19 de 20. Angra dos
Reis, Miguel Pereira, Três Rios e Valença também já
receberam o Mapa e Barra Mansa receberá no mês de julho,
nos dias 14 e 15.

A diretoria da CDL de Barra Mansa, como promotora da Feira

O Mapa Estratégico do Comércio reúne dados
socioeconômicos das oito regiões fluminenses (Centro Sul,
Costa Verde, Médio Paraíba, Noroeste, Norte, Serrana,
Baixada Litorânea e Metropolitana) e se debruça
especialmente sobre temas que afetam diretamente a
economia do Estado e o desempenho do setor do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo, como Educação, Segurança,
Infraestrutura e Ambiente Empresarial.

cerca de 250 expositores. A programação da Semana da

Internacional de Negócios (Flumisul) e organizadora, há sete
anos, da Semana da Moda, está a todo vapor, trabalhando
intensamente para a realização dos eventos.
A feira atrai um público de, aproximadamente 80 mil pessoas
ao longo dos cinco dias. Esse ano, o evento acontecerá entre
13 e 17 de julho, no Parque da Cidade Natanael Geremias, e
terá uma área de 12 mil metros quadrados, podendo abrigar
Moda inclui desfiles diários com modelos que apresentarão as
tendências e promoções das peças a vendas no evento que
até o momento conta com 11 empresas.
“Acreditamos que realizar esse evento é uma oportunidade
para os lojistas renovarem seus estoques, divulgarem seus
produtos, fidelizarem novos clientes e promoverem um fluxo

Além de identificar vocações e oportunidades, o Mapa é um
instrumento estratégico para a atuação do Senac RJ e do
Sesc RJ, braços de Educação Profissional e Sociocultural do
Sistema Fecomércio RJ, respectivamente. As rodadas
regionais do Mapa do Comércio 2015 são um desdobramento
da segunda edição do Mapa, lançada em outubro do ano passado.
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de caixa, afinal é um evento de grande circulação de pessoas
muitas vezes vindas de outras cidades. Mais uma chance de
fazer novos negócios”, afirma Alício Camargo, presidente da
CDL Barra Mansa. As reservas de estandes podem ser feitas
pelo telefone (24) 3325-8165.

ARTIGO

O momento
da exportação
Costumamos ler e ouvir nos jornais sobre o resultado da
balança comercial do Brasil ora com superávit e ora com
déficit, ou seja, positiva e negativa, respectivamente. De fato,
ultimamente o saldo tem sido positivo (superávit na linguagem
econômica). Isso é resultado das exportações que estão
maiores que as importações, devido ao dólar valorizado e
também à redução das importações como consequência da
crise econômica. Para quem não sabe, a conta que se deve
fazer para se chegar a um superávit comercial, déficit
comercial ou equilíbrio comercial é calculando as exportações
menos as importações.
Somente a título de informação, no primeiro trimestre do ano de
2016, a economia brasileira registrou um superávit de US$ 8,39
bilhões. Para que tenham uma ideia, no primeiro trimestre de
2015 houve um déficit de US$ 5,54 bilhões.
Essa introdução sobre o saldo da balança comercial é para
mostrar que está vantajoso exportar produtos produzidos no
Brasil. Assim, o produto nacional poderá ser vendido no
mercado internacional a um preço competitivo. Outro atrativo é

que o produto é vendido em dólar, o que quer dizer que na taxa
cambial de hoje, por exemplo, o exportador ganharia pelo menos três
vezes mais numa comparação de venda com o mesmo produto no
mercado interno, que é vendido em real.
Empresas constituídas sob qualquer forma poderão exportar seus
produtos, desde que estejam habilitadas no registro especial na
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) e na Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB). Além dos incentivos fiscais para a
exportação, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior disponibiliza em seu site a ‘Vitrine do Exportador’, onde
potenciais exportadores podem divulgar seus produtos ao mundo, o
que tornou um importante canal de oportunidade de negócios com
importadores estrangeiros.
Estima-se que o Brasil terá dois mil novos exportadores em 2016,
conforme notícias da primeira reunião de diretoria da Confederação
Nacional da Indústria de 2016. Nas próximas edições da Revista O
Líder, vamos trazer mais informações sobre comércio exterior.
Acompanhe!

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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Santa Casa inaugura Unacon
A diretoria da ACIAP Barra Mansa prestigiou no dia 10 de junho, a
inauguração da Unacon (Unidade de Atendimento de Alta
Complexidade em Oncologia), que recebeu o nome de Oncobarra.
O evento contou com a presença do ministro da Saúde, Ricardo
Barros, e do secretário estadual de Saúde, Luiz Antônio de Souza
Teixeira Júnior. Deputados federais e estaduais, prefeitos e
vereadores de várias cidades também participaram da
inauguração da unidade.
O provedor do hospital, Jair Fusco, destacou que a Unacon é uma
conquista de toda a equipe da Santa Casa e das provedorias
anteriores. “Foi muita luta até chegarmos à inauguração. Os
provedores anteriores a mim se empenharam muito para a
conclusão de cada etapa da obra e da documentação necessária
para o funcionamento. Nosso propósito é salvar vidas e, com
certeza, a população é a maior beneficiada”, argumentou.

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
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O presidente da ACIAP BM, Rafael Milton Teixeira Júnior,
agradeceu o esforço da Santa Casa no projeto. “Os cidadãos de
Barra Mansa são muito gratos ao hospital. A Unacon é referência
na área oncológica e vai tratar pacientes de toda a região com
equipamentos de alta tecnologia e uma equipe especializada,
trazendo dignidade e conforto. Estamos muito felizes com essa
conquista e parabenizamos toda a equipe do hospital pelo
excelente trabalho”, finalizou Rafael.
Unacon – A unidade tem capacidade para realizar, mensalmente,
dois mil atendimentos ambulatoriais. Foi construída em 2.125
metros quadrados no terreno da Santa Casa com verba federal,
do projeto Expande (Expansão da Assistência Oncológica), criado
no ano 2000 pelo Ministério da Saúde, com coordenação do INCA
(Instituto Nacional de Câncer), e contrapartida da Santa Casa de
Barra Mansa. O prédio possui quatro andares, sendo três deles
destinados ao uso assistencial e um pavimento técnico.

F.Alves

POR
DENTRO

Comunicação é tema do III Encontro de Mulheres
O III Encontro de Mulheres da ACIAP Barra Mansa, realizado no
dia 15 de junho, abordou o tema comunicação. O evento reuniu
mulheres empreendedoras e contou com as palestras da
jornalista Angélica Leal e da psicóloga Luísa Pelucio. “Parece
irrelevante, mas comunicar-se bem e adequadamente é uma
qualidade essencial e muito valorizada nos profissionais. Por
isso, decidimos trazer esse tema para o grupo”, contou
Fernanda Moysés, diretora da ACIAP BM.
Em sua fala, a jornalista e também professora de oratória
destacou que comunicar-se bem, tanto no ambiente profissional
quanto no pessoal, é essencial para estabelecer uma relação
melhor com as pessoas. “Envolver o ouvinte no momento certo e
com as palavras certas pode te ajudar a convencer clientes,
explicar ideias, estabelecer uma estratégia, defender um ponto
de vista ou até mesmo conversar sobre assuntos informais de
maneira mais eficiente”, argumentou Angélica.

Luísa comentou que uma das grandes dificuldades empresariais
está relacionada, justamente, com a falha de comunicação.
“Não somente pelas pessoas deixarem de falar algo importante,
mas também por dizerem o que é preciso de forma inadequada,
grosseira ou com a emoção errada para o momento, causando
grande desconforto”, frisou a psicóloga.
“Pessoas que prestam atenção no ambiente, na situação e
ainda tem o cuidado de conduzir a própria comunicação com o
intuito de alcançar bons resultados, são melhores
compreendidas e reduzem a possibilidade de se envolverem em
conflitos. Essas pessoas ainda são vistas como profissionais
comunicativos e bem articulados, o que com certeza conta
muito para a construção de uma boa imagem profissional”,
garantiu Angélica. O tema do próximo, marcado para julho, será
o uso de redes sociais para crescimento dos negócios.

Confira as estratégias para se comunicar melhor
- Estabeleça uma ligação
com as pessoas

- Escolha as palavras
com cuidado

- Procure olhar com os
olhos do outro

- Controle seu tom de voz

- Saiba o momento certo
de dizer as coisas
- Aprenda a escutar

- Perceba suas próprias
emoções
- Cuidado com as expressões
e gestos
Revista O Líder
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Empresas associadas à ACIAP BM
ganham mais que boas notícias.

Associado à ACIAP BM tem redução da alíquota de ICMS de 30% para 18%
das contas atuais e futuras de energia e telefonia. As empresas também
recuperam tributos pagos retroativos há dez anos através de
compensação ou precatório, corrigidos monetariamente. Agende seu
atendimento para usufruir de mais esse benefício exclusivo da ACIAP BM.
(24) 2106-1077 / 3323-4861 / comercial@aciapbm.com.br

