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

Palavra do presidente
Estamos iniciando o ano de 2016. É momento de recuperar o
fôlego, analisar as ações implementadas em 2015, avaliar o
que gerou resultado e partir em frente para romper esse ano
que promete não ser nada fácil.

Precisaremos nos manter alheios às projeções desanimadoras
noticiadas diariamente para que não sejamos contaminados.

Nossos governantes precisam acordar e implantar as
mudanças necessárias na economia. Não temos mais espaço
para continuar brincando de governar conforme foi feito até
agora. O sustentáculo desse país é a iniciativa privada que,
neste exato momento, está sendo literalmente massacrada por
uma carga tributária amoral.

A arrecadação de impostos que deveria ser revertida para um
bem comum, como investimentos em infraestrutura e custeio
de bens públicos como saúde, educação e segurança, está
sendo canalizada para o bolso dos políticos, transformando
esse país tão rico em um ambiente inóspito.

Em 2016, a ACIAP BM vai continuar trabalhando, não
esmorecendo em momento algum. Nossa bandeira do

Expediente
O Líder – Órgão oficial da Associação Comercial, Industrial,
Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (ACIAP BM)
| RJ. Registrado no Cartório de Títulos e Documentos sob o no 18. Fundado
em 1971, pelo presidente Lino Raphael Berindelli e pelos jornalistas José
Lourenço e José de Oliveira

desenvolvimento continuará erguida, estaremos à frente das
demandas dos setores que representamos e faremos o que for
necessário para continuarmos firmes defendendo a classe
empresarial.

Boa leitura!
Produção e programação visual: Dupla Criativa - www.duplacriativa.com.br
Editora: Flávia Resende (MTB 26.200 | RJ)
Redação: Av. Domingos Mariano, 196, Centro, Barra Mansa (RJ)
Tel: (24) 3323-4861
Impressão: Gráfica Drumond
www.aciapbm.com.br
atendimento@aciapbm.com.br | comunicacao@aciapbm.com.br
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ECONOMIA

ACIAP BM cobra
política focada na
atração de empresas
O ano de 2015 terminou sem que o terreno da antiga Edimetal –
comprado pela prefeitura de Barra Mansa, em 2014, para ser

explicou que a prefeitura está terminando de resolver um
detalhe administrativo para liberação da escritura do terreno.

transformado em um polo industrial – tenha sido ocupado por
novas empresas. Além disso, em novembro, a cidade perdeu a
fábrica de cilindros da White Martins, que funcionava desde
1980, gerando a demissão de 120 trabalhadores. Diante do
cenário econômico negativo previsto para 2016, a diretoria da
ACIAP BM aponta para a necessidade de uma política municipal
focada na atração de empresas para geração de renda e
empregos.
“É preciso que o governo municipal priorize esforços para tirar o
polo industrial da Edimetal do papel. Sabemos de todas as
dificuldades financeiras que o estado e a prefeitura enfrentam,
mas se não houver uma mobilização nesse sentido nossa cidade
vai sofrer cada vez mais perdas”, argumentou o presidente da
ACIAP BM, Rafael Milton Teixeira Júnior.
Em entrevista à Revista O Líder, o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico, Antônio César e Silva, o Tuca,

“Paralelo a isso, já estamos em negociação com empresas da
cidade interessadas em se expandir para ocupação de uma área
de 20 mil metros quadrados dentro do terreno do polo. Também
já recebemos cartas consultas de empresas de fora do
município interessadas em se instalar no local. Elas estão
aguardando posicionamento do governo do estado com relação
a incentivos fiscais”, disse Tuca.
Sobre o terreno desocupado pela White Martins, o secretário
revelou que a direção da empresa está negociando no mercado
a venda da área e que já há uma empresa chinesa interessada
em se instalar em Barra Mansa. “O governo estadual está
estudando a cessão de benefícios fiscais e, se for necessário, o
município também vai conceder”, garantiu o secretário, que está
otimista quanto à instalação de novas empresas na cidade. “A
ACIAP BM vai continuar acompanhando a situação do polo da
Edimetal de perto e cobrando o governo municipal uma política
forte voltada para atração de empresas”, finalizou Rafael.

3325-8000
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Novos convênios da ACIAP BM

Associados têm descontos e condições especiais em dois novos convênios
A ACIAP Barra Mansa busca oferecer as melhores vantagens para seus associados. Prova disso é que neste início de ano, a diretoria
assinou mais dois convênios nas áreas de saúde e serviços. “A assinatura destes convênios reforça o trabalho da Casa para proporcionar
sempre os melhores benefícios aos associados”, disse o diretor da ACIAP BM, Vivaldo Cotrim Ramos. Mais informações na secretaria da
ACIAP BM, no telefone (24) 3323-4861.

Psicóloga Karolina Menezes

Remobama

Os associados contam agora com desconto especial de 45% nas

Na área de serviços, o novo convênio é com a Remobama –

consultas com a psicóloga Karolina Menezes. O benefício é

Retífica de Motores Barra Mansa. Com 25 anos de atuação na

extensivo aos funcionários das empresas associadas, além de

cidade, a empresa oferece serviços de manutenção corretiva e

seus respectivos dependentes diretos (pais, cônjuges e filhos).

preventiva para veículos automotores e usinagem e montagem
de motores automotivos da linha leve (álcool e gasolina) e

Formada pelo UBM e cursando especialização em neuro
psicologia, Karolina trabalha com a abordagem Terapia Cognitiva
Comportamental (TCC). Além de atendimentos individuais no
consultório, a profissional atua na área empresarial realizando
processos de recrutamento e seleção. “Ofereço o serviço de
recrutamento personalizado. Desde a captação e seleção de

pesada (diesel).
“Nossa empresa tem experiência no ramo e trabalha focada em
proporcionar um serviço de qualidade, garantindo a segurança
da frota da empresa. Todas as avaliações de motor são gratuitas
e auto-explicativas”, garantiu Silvério Martins Júnior.

currículos até a aplicação de dinâmicas e testes psicológicos

O convênio oferece desconto de 15% para pagamentos à vista

para avaliação dos candidatos, tudo é feito para garantir que a

nos serviços de usinagem e montagem de motores ou

empresa encontre o profissional que busca no mercado”,

parcelamento em até 10 vezes. Para serviços de manutenção de

garantiu Karolina, destacando também que aplica testes de

frotas, mão de obra e peças, o parcelamento pode ser feito em

orientação vocacional.

até cinco vezes. O convênio é destinado às empresas
associadas, bem como seus funcionários. É necessário

O consultório fica na Rua Doutor Mário Ramos, 227, 1° andar, no

apresentar declaração expedida pela ACIAP BM. A Remobama

Centro. Os agendamentos podem ser feitos nos telefones (24)

fica na Rua Melvin Jones, 135, na Vila Orlandélia. Telefone de

99962-3778 / 99327-2960.

contato: (24) 3322-4583.
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Empresas associadas à ACIAP BM ganham redução
da alíquota de ICMS
Interessados em desconto nas contas de energia e telefonia devem agendar atendimento
A ACIAP Barra Mansa oferece às empresas associadas um

“De acordo com a ação, não há período de carência: novos

grande benefício: redução da alíquota de ICMS das contas de

associados podem aderir e usufruírem da ação”, explicou

energia e telefonia de 29% para 18%. Em 2014, o Superior

Rafael Milton Teixeira Júnior, presidente da ACIAP BM,

Tribunal de Justiça (STF) considerou procedente a ação movida

garantindo que esse benefício é exclusivo na região. Outra

pela entidade solicitando diminuição da alíquota. A ação foi

ação vitoriosa da ACIAP BM no STF é com relação ao ICMS

transitada em julgado, ou seja, não cabe nenhum recurso por

sobre demanda contratada de energia. Através do processo

parte do governo do Estado do Rio. Com isso, as empresas que

movido pela entidade, as empresas associadas que aderirem à

aderirem à ação coletiva passam a contribuir com apenas 18%
de ICMS nas contas de energia e telefonia de qualquer
concessionária.
“Além da redução da alíquota de 29% para 18%, ou seja, um
desconto de 11% nas contas atuais e futuras, as empresas vão
recuperar os tributos pagos retroativos há dez anos através de
compensação ou precatório, corrigidos monetariamente”,

ação vão pagar ICMS de 18% apenas sobre a energia de fato
consumida pela empresa, e não pela energia total
disponibilizada.
O escritório responsável pela ação está com uma equipe
preparada exclusivamente para atender às empresas
interessadas. Para agendar atendimento, o empresário deve
ligar para os telefones (24) 2106-1077 ou 3323-4861 ou
enviar email para comercial@aciapbm.com.br. “A redução da

explicou o advogado Francisco Ronaldo, diretor da ACIAP BM.

alíquota de ICMS sobre energia e telefonia traz uma enorme

Segundo ele, a entidade ajuizou ação de ICMS de seletividade

economia para os empresários, que poderão investir em outras

em 2004, por meio do escritório Monteiro e Monteiro Advogados,

áreas da empresa, aumentando a competitividade do

por considerar abusiva a cobrança de 29% de alíquota de ICMS.

negócio”, concluiu Rafael.
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‘Natal dos Sonhos’ é sucesso em Barra Mansa

Campanha promocional entregou 28 prêmios; milhares de cupons participaram dos sorteios
Sob clima de muita expectativa e alegria, foi realizado no dia 28
de dezembro, na Praça da Matriz, no Centro, o último sorteio da
campanha ‘Natal dos Sonhos’. Ao todo, foram entregues 28
prêmios aos consumidores que compraram nas lojas

Divulgação/CDL BM

participantes da promoção. O último sorteio reuniu cerca de
600 mil cupons que concorreram a três caminhões de prêmios.
Os vencedores foram Priscilla Garcia (Vila Nova), Valdair José
Pacheco (Vila Orlandélia) e Lenir da S. Carvalho (Bocaininha).
“Foram meses de organização e execução da campanha: tudo
foi pensado para promover o comércio de Barra Mansa,
atraindo mais clientes. Ficamos bastante satisfeitos com o
resultado da promoção”, afirmou Alício Camargo, presidente da
CDL BM. Ao longo do mês de dezembro, três sorteios
aconteceram durante três semanas. A cada semana foram
sorteados cinco smartphones e um kit cinema. A entidade
acredita que esse novo formato ajudou a divulgar ainda mais a
campanha promocional no comércio.
“A cada ano buscamos por algo novo para atrair o público e
agradar o lojista. Agradecemos a cada empresário que
acreditou na campanha de Natal e trabalhou junto à sua equipe
para promover o comércio e tornar Barra Mansa sempre
atrativa para vendas. Agradecemos nossos consumidores,
muitos vieram de outras cidades, pois acreditam na tradição e
qualidade de nosso varejo”, comentou Alício.

Este ano, a ACIAP BM foi parceira da CDL BM e do Sicomércio
BM na campanha promocional. “Acreditamos que quando
organizamos uma campanha grandiosa como foi a de 2015,
reunindo vários parceiros e apoiadores, levamos aos
comerciantes a chance de ofertar algo a mais aos seus
clientes. Ficamos muito contentes em poder contribuir, junto
com a CDL BM e o Sicomércio BM, para um comércio mais
ativo”, disse o diretor da pasta comercial da ACIAP BM, Leandro
Amaral.
A campanha contou o patrocínio do Sicomércio BM, Transporte
Generoso e Sicoob e apoio da ACIAP BM, Shop House e
Prefeitura de Barra Mansa. No site da CDL BM
(www.cdlbm.com.br) está a lista de todos os ganhadores dos
sorteios.

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

Educação

Lazer

- Fisioterapia: desconto de 25% nas sessões com a profissional Janaína dos Santos Alves Amorim
- 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
- 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.

-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.

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.

Empresas associadas à ACIAP BM
ganham mais que boas notícias.

08

Revista O Líder

$

SEGUROS

BOLETIM FINANCEIRO

Nós brasileiros somos um povo otimista. Costumamos
acreditar que nada de mal irá nos ocorrer e isso faz
com que normalmente não nos preparemos para os
imprevistos que a vida nos reserva. E estes imprevistos
podem gerar danos irreversíveis ao nosso bem-estar,
inclusive financeiro.

Índices financeiros
Dezembro | 2015

IBOVESPA
IGP-M

Apesar de muitas vezes ser difícil evitar que tais
imprevistos ocorram, podemos nos proteger das
consequências causadas por eles. Assim, contratar
seguros é algo extremamente importante para
preservar nossa qualidade de vida.

-3,93 %

0,49%

Podemos encontrar seguros para quase tudo: para
nossos bens (seguro de carro, casa, etc.), para nosso
bem-estar (seguro saúde, seguro de vida, seguro
contra invalidez, etc.), entre outros. Para definir quais
seguros devemos possuir, precisamos usar a nossa
Educação Financeira para identificar o que
necessitamos em cada momento de nossa vida.

POUPANÇA 0,73%
IPCA 1.02%
CDI 1.16%
DÓLAR 1.41%
Ouro BM&F 2.65%
EURO 4.34%

Como exemplo, um seguro de vida se faz necessário
quando não temos patrimônio suficiente para garantir o
bem-estar de nossa família. Quando deixamos de ter
pessoas que dependam de nossa renda ou o
patrimônio acumulado é mais do que suficiente para
garantir todas as nossas necessidades futuras, possuir
um seguro de vida se faz menos necessário.

Fonte: site Minhas Economias
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Nova diretoria da ACIAP BM

Revista O Líder traz perfil dos novos diretores da entidade
A edição deste mês da Revista O Líder continua apresentando os perfis dos novos empresários que fazem parte da diretoria executiva
da ACIAP Barra Mansa. Eleitos em abril de 2015, eles permanecem no cargo por dois anos.

Manoel dos Santos Duarte – 2° Secretário

Vivaldo Cotrim M. Ramos – Diretor de Associados

Manoel dos Santos Duarte, 58 anos, é o mais antigo diretor da

Formado em Administração e com MBA em Gestão

ACIAP BM em atuação. Ele ingressou na Casa em 1996, como

Empresarial, Vivaldo Cotrim Moreira Ramos, 36 anos,

diretor industrial, na gestão do ex-presidente Hilton Alexandre

ingressou na ACIAP BM em abril de 2015. Ele conta que

Alves da Silva. Engenheiro Civil e Engenheiro Econômico,

aceitou fazer parte do quadro de diretores por confiar no

Manoel é um ferrenho defensor de Barra Mansa e participa

trabalho da Casa e por acreditar nas ideias do presidente

ativamente das ações da ACIAP BM. “É um orgulho fazer parte

Rafael. “Além disso, visualizei uma oportunidade de exercer

de uma Casa com 83 anos de tradição e apartidária, onde

meu papel como cidadão e empresário barramansense,

discutimos problemas e buscamos soluções para melhorar

reivindicando e trabalhando por melhores condições para

nossa cidade”, disse, completando: “O papel principal da

nossa cidade, comunidade e classe empresarial”, afirmou. Ele

entidade é a atuação direta junto aos órgãos do município,

defende que o principal papel da ACIAP BM é ser um agente

ajudando os associados e empresários no dia a dia”. Ele faz

de desenvolvimento das empresas associadas, facilitando a

parte

criação de ambientes favoráveis para negócios. O diretor é

dos

grupos

de

trabalho

Desenvolvimento Econômico e Saae BM.
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Comunicação,

responsável pela parceria com a Unimed BM.

ECONOMIA

Expectativas para 2016

Divulgação

Empresários falam dos desafios deste ano na economia
Depois de um ano muito movimentado, em que o Brasil se viu
em meio às crises econômica e política, a expectativa para
2016 é ainda de dificuldades e enfrentamento. Para o
ex-presidente e membro do Conselho Superior da ACIAP Barra
Mansa, Arivaldo Corrêa Mattos, da empresa Hidroserv, 2016
acena desde já como um ano de redução de custos, empregos
e produção. “Mas tenho esperança que em algum momento
deste ano surja um fato novo que traga uma chama de
esperança aos investidores e empresários”, disse.
Ele defendeu que o primeiro passo para o Brasil retomar o
crescimento é ganhar credibilidade. “O governo federal perdeu
totalmente a confiabilidade. Como esperar que os
investimentos retornem ao país com um governo que esconde
e maquia resultados da economia?”, questiona Arivaldo,
completando: “Também é preciso reduzir o tamanho da
máquina pública e seus custos, retornando o dinheiro de
impostos para infraestrutura e serviços à população, além de
reduzir e simplificar o sistema tributário. A Argentina, nossa
vizinha, esboçou só um sinal nesse sentido e os investidores já
estão indo visitá-la. Os exemplos internacionais estão aí para
confirmar a teoria, é só copiar o que deu certo”, opinou o
empresário.
O presidente da Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa e
produtor de leite, Cláudio Meireles, contou que desde o último
trimestre de 2014, o setor agropastoril já vinha registrando
queda na produção. “Em 2015, a produção caiu ainda mais e o
custo aumentou. A questão da energia elétrica pesou muito no
bolso do produtor rural”, explicou Cláudio. Segundo ele, a
Cooperativa – assim como muitas empresas brasileiras – teve
que usar a criatividade para enxugar despesas. O empresário
também defendeu a recuperação da credibilidade do governo
como um dos pontos chaves para a recuperação da economia
brasileira.
“Além disso, é extremamente importante que o governo do
Estado do Rio reveja sua política agrícola. Hoje, são
concedidos inúmeros benefícios para a instalação de
multinacionais de laticínios no estado, pois os governantes
acreditam que assim serão resolvidos os problemas do
produtor rural. Mas isso não acontece de fato. É preciso
incentivar as micro e pequenas empresas, as cooperativas e a
produção familiar, oferecendo financiamentos diferenciados e
estradas decentes para escoamento da produção. Hoje, o
custo de produção de leite no estado do Rio é quase 25% mais
caro que nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Não tem
como competir desse jeito”, argumentou Cláudio.

Para o proprietário do Grupo Lanlimp, o empresário Júlio César
Rocha, os resultados negativos de 2015 foram fundamentados
na falta de credibilidade no governo, no elevado custo do
capital e nos grandes problemas do setor de gás e petróleo,
além dos casos de corrupção envolvendo políticos e grandes
empresários. “Esses fatores restringiram novos investimentos
no país, trazendo insegurança a todos”, disse.
Entre os desafios que o Brasil vencer este ano, na opinião do
empresário, o primeiro deles é promover a reforma tributária.
“O governo também precisa reduzir os gastos públicos, ter
responsabilidade fiscal e transparência na gestão. Nosso
sistema tributário é muito complexo: por que empresas e
produtos iguais tem tratamento diferenciado? Tem que haver
simplificação e tratamento com isonomia”, afirmou Júlio
César.
O presidente do ACIAP BM, Rafael Milton Teixeira Júnior,
destacou ainda os esforços dos empresários para superação
da crise econômica: “Não há economia forte sem empresário
forte. Nesse sentido, é preciso que a política econômica
equilibre melhor os auxílios e subsídios distribuídos. Ainda
esperamos por uma política que traga competitividade a todos
os segmentos da economia de forma mais equânime. Por tudo
isso, 2016 acena desde já como mais um ano de
enfrentamento. O Brasil precisa de um empresariado forte, e
nós da ACIAP BM nos empenharemos para resolver os
problemas que se colocarem”, finalizou.
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Atendimento ao cliente nas vendas de
fim de ano é tema de palestra
Mais de 200 pessoas, entre comerciantes e comerciários,
participaram da palestra “Um Show de Atendimento ao
Cliente”, promovida pelo Sicomércio, Senac RJ, Fecomércio
RJ e CDL Jovem de Barra Mansa, no dia 24 de novembro. A
palestra aconteceu no auditório da CDL BM e foi ministrada
por Willian Caldas, que ensinou aos participantes como dar
um show de atendimento ao cliente nas vendas de fim de
ano, melhor época do ano para o comércio.
Durante a palestra, Willian abordou, de forma muito clara e
divertida, como a mudança dos hábitos dos clientes tem
alterado seu comportamento nas compras e como utilizar os
diferenciais competitivos de uma empresa para alavancar
seus resultados. “Todos empresários estão tentando tirar a
diferença que tiveram este ano no Natal, mas precisam
entender que não adianta cuidar da ponta, que é a venda,
sem cuidar do bastidor, que é o atendimento”, frisou Willian,
destacando que um bom atendimento é essencial não só
para finalizar uma venda, mas também para fidelizar o
cliente.
Ele ressaltou que o vendedor precisa estudar o
comportamento do cliente, as mudanças e reações dele.
“Hoje o cliente quer tudo rápido. Então o vendedor tem que
ser inteligente, ter o raciocínio rápido e focar na necessidade
do cliente. E ele não tem só a necessidade, tem também a
expectativa, o desejo”, frisou o palestrante, que ensinou
ainda técnicas e dicas que são referências no mundo
encantado da Disney.
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ESPAÇO
CDL
Serviço SPC atua na prevenção de fraudes
O SPC Avisa é uma solução que possibilita o monitoramento
24 horas por dia, sete dias por semana de qualquer
movimentação com o CNPJ da empresa e CPF. Com ele, o
usuário se mantém sempre em alerta com informações que
vão desde uma simples compra ou um indício de fraude e
evita dores de cabeça.
O funcionamento é realizado através de alertas sobre qualquer
alteração referente ao CNPJ e CPF email e também
mensagens no celular (SMS), de acordo com o plano
escolhido. A CDL Barra Mansa oferece esse produto
exclusivamente para seus associados.
“Esse é um auxílio que prestamos para evitar fraudes em
documentos. Garantindo esse produto, o usuário será o
primeiro a saber sobre qualquer alteração em seu CPF ou
CNPJ. Acreditamos que essa é uma proteção ao maior
patrimônio: o seu nome”, explica Alício Camargo, presidente
da CDL Barra Mansa. Mais informações sobre como contratar
esse serviço, entre em contato com o Departamento
Comercial da CDL pelo telefone 3325-8158.

Divulgação

ECONOMIA

Buscador de licitações
para micro e pequena
empresa
Ferramenta centraliza compras públicas
em um portal, facilitando pesquisas dos
empreendedores

As informações são coletadas pelo Sebrae em mais de 550 portais

Em vez de gastar horas procurando em vários sites e jornais as

órgãos municipais são monitorados. Em 2014, as micro e pequenas

licitações publicadas pelos governos federal, estaduais e

empresas foram beneficiadas por um decreto que garantiu

municipais, os donos de empresas de micro e pequeno porte

prioridade às empresas com esses perfis nas compras do governo

agora podem concentrar sua pesquisa no buscador criado pelo

federal. O documento regulamentou tratamento favorecido,

Sebrae: www.licitacoes.sebrae.com.br. “A ideia é facilitar a vida

diferenciado e simplificado para micros e pequenas empresas nas

do empresário, que não tem tempo a perder”, afirmou a

contratações públicas, compra de bens, serviços e obras no âmbito

gerente-adjunta Patrícia Mayana Maynart Viana, da Unidade de

da União. Isso, para o caso de licitações de até R$ 80 mil.

públicos de licitações, com destaque para o Comprasnet, do
governo federal, e as páginas mantidas pelo Banco do Brasil e pela
Caixa Econômica Federal. Além deles, cerca de 9.600 prefeituras e

Acesso a Mercados e Serviços Financeiros do Sebrae.
Vale destacar que beneficiar as micros e pequenas empresas em
A busca pode ser realizada por área de atuação (construção civil,

compras públicas é um dos critérios que os municípios precisam

moda, turismo etc.) ou pode ser mais específica, filtrada por

adotar para se adequarem à Lei Geral das Micro e Pequenas

estado, cidade, modalidade, data e palavra-chave. O buscador,

Empresas (Lei Complementar n° 123/2006), que trouxe o Simples

que começou a ser desenvolvido dois anos atrás, foi lançado em

Nacional, entre outras medidas de estímulo ao empresário de

outubro de 2015, como uma das ações do ‘Movimento Compre

menor porte. De acordo com o Sebrae, das mais de 5,5 mil cidades

do Pequeno Negócio’, encabeçado pela instituição. Hoje, já reúne

do país, somente 2.812 adotaram procedimentos que conferem

mais de oito mil licitações, entre leilões, concursos, pregões

tratamento diferenciado a essas empresas, ou seja, estão

eletrônicos e presenciais, concorrências internacionais etc.

adequadas à Lei Geral.
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Saae BM: novo diretor fala sobre projetos da autarquia
O engenheiro civil Jardel Souza de Azevedo, de 43 anos, assumiu
a diretoria executiva do Saae BM (Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Barra Mansa) em novembro do ano passado.
Funcionário contratado da autarquia desde março de 2014, Jardel
fazia parte da equipe de confiança do ex-diretor da autarquia
Horácio Delgado. Em entrevista para a Revista O Líder, Jardel
revelou que pretende seguir a mesma linha de trabalho do
ex-diretor, elaborando projetos na área de saneamento para
buscar recursos junto aos governos federal e estadual. “Assim
conseguiremos investir em importantes obras que, sozinho, o
município não poderia realizar”, disse Jardel.

Segundo ele, a previsão é que em março uma nova licitação seja
realizada para conclusão das obras e início da construção da ETE
Saudade. Sobre o abastecimento de água do município, o diretor
executivo afirmou que as chuvas dos últimos dois meses foram
um alívio. “O nível do Rio Paraíba do Sul chegou a 1,33 metro, a
menor medição em 50 anos. Vários bairros sofreram com
problemas de abastecimento”, disse. O sistema de captação
flutuante, comprado com recursos da Agevap, não chegou a ser
usado para auxiliar o captador fixo. “As bombas foram instaladas
e estão em stand by para ser usadas quando necessário”,
explicou Jardel.

Questionado sobre a paralisação das obras das Estações de
Tratamento de Esgoto (ETE) Saint Gobain, na Estamparia, e Ano
Bom, o diretor executivo explicou que a empresa mineira
Sanenco, que venceu a licitação e estava realizando as obras,
desistiu dos contratos por problemas financeiros. “Todos os
pagamentos do Saae BM à empresa em dia. Mas os sócios
tiveram problemas financeiros em outras obras e a empresa
entrou em crise, optando por parar conclusão das obras e início
da construção da ETE Saudade.

Com relação à possibilidade da tarifa de água diminuir por conta
da melhora na captação no Rio Paraíba do Sul, o diretor do Saae
BM foi enfático. “O valor da tarifa não está relacionado somente
com a abundância ou não de água. Existem vários outros fatores
que influenciam o cálculo. Os preços de quase todos os insumos
usados no tratamento subiram vertiginosamente com o aumento
do dólar. Sem contar a energia: nossa conta praticamente
triplicou. Por isso não há possibilidade da tarifa ser reduzida neste
momento”, finalizou o diretor.

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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Parque Tecnológico do Sul Fluminense: projeto prevê
investimento inicial de R$ 2 milhões em Barra Mansa
Divulgação

No último dia 30 de novembro, a Associação de Pesquisadores
em Prol da Tecnologia e Inovação do Sul Fluminense apresentou
à Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro), projeto de criação do Parque Tecnológico do Sul
Fluminense. O documento, que concorre em um edital de
fomento em tecnologia, pleiteia recursos de cerca de R$ 2
milhões para a construção de uma unidade administrativa e de
um centro de treinamentos em um terreno de 200 mil metros
quadrados às margens da Rodovia Presidente Dutra, ao lado da
ZEN (Zona Especial de Negócios), em Barra Mansa.
O resultado final do edital será publicado em fevereiro deste ano
e a expectativa da Associação e dos parceiros envolvidos é
grande. “O projeto apresentado é bem robusto e vai de encontro
à demanda por centros de tecnologia e inovação em nossa
região. Conseguimos dezenas de documentos que atestam o

apoio de empresas, universidades, entidades e prefeituras ao
projeto. Essas cartas de apoio foram anexadas à documentação
enviada à Faperj e temos certeza que terão peso na avaliação do
projeto”, argumentou o professor Alexandre José da Silva, diretor
da associação de pesquisadores.
Ele agradeceu, em particular, a contribuição da Firjan e da ACIAP
BM que, desde o início das conversas sobre o parque
tecnológico, prestaram apoio à associação de pesquisadores. O
presidente da ACIAP BM, Rafael Milton Teixeira Júnior, frisou que
a região possui condições ideais para se tornar uma rota de
tecnologia nacional. “O Sul Fluminense tem PIB alto, um parque
industrial consolidado e diversificado e muitas instituições de
ensino e pesquisa. Além disso, tem estrutura viária que
possibilita uma forte integração e vem recebendo diversos
investimentos. Todos esses fatores, alinhados à demanda das
empresas por centros de tecnologia, fortalecem ainda mais o
projeto”, disse.
Além da construção de prédios multiusos, o projeto do Parque
Tecnológico prevê que o espaço possa abrigar projetos sociais e
ambientais. “O entorno do terreno também pode ser beneficiado
com vários investimentos, desde novas empresas e condomínios
de residências até equipamentos públicos, como escolas e
unidades de saúde. A criação de uma estrutura como a do parque
tecnológico é catalizadora de várias mudanças urbanas,
motivando uma verdadeira revolução na cidade”, defendeu
Alexandre.

DATAVALE

Consultoria em Gestão
Administrativa e Financeira.
Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária
Tels: (24) 3401-0241 | 98801-0611 | 98116-5326
R: Monsenhor Costa, 82, sala 401, Centro - Barra Mansa (RJ)

www.datavalecontabilidade.com.br
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www.duplacriativa.com.br

SER ASSOCIADO À ACIAP BM

SEMPRE ABRE PORTAS.

A chave para o sucesso do seu
negócio se abre aqui. A ACIAP BM
luta pelos interesses da classe
empresarial, busca parcerias e
oferece diversos benefícios para
melhorar cada vez mais seu negócio.
Venha fazer parte e associe-se à
verdadeira casa do empresário de
Barra Mansa.

