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Entidades unidas pelo
desenvolvimento de
Barra Mansa
Neste mês de setembro, a ACIAP BM completou 83 anos de fundação. A cada ano, a entidade renova seu compromisso de 
trabalhar em prol de um município mais ativo, que ofereça mais oportunidades. Por isso, a Casa se uniu a outras entidades de 
Barra Mansa para planejar e desenvolver ações que ajudem a cidade a conciliar crescimento e qualidade de vida. A primeira 
ação do Fórum Desenvolvimento de Barra Mansa foi o lançamento do CODECBM em um painel com os candidatos a prefeito – 
páginas 06 e 07
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A ACIAP Barra Mansa, atendendo demanda de empresas 

associadas, solicitou à direção do Saae BM (Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto) mudança na conta de água enviada aos 

consumidores. Desde abril, um novo modelo de fatura passou a 

ser usado pela autarquia, pois foi implementada a impressão 

instantânea. “Neste novo layout da conta, foi suprimido o 

demonstrativo dos valores cobrados por metro cúbico de água, 

segundo a faixa de consumo do cliente”, explicou o diretor 

Manoel Duarte, que representa a entidade no Conselho 

Deliberativo do Saae BM. 

Depois de ouvir os argumentos da ACIAP BM, defendidos 

também pela OAB BM, a direção da autarquia decidiu reinserir 

as informações dos valores cobrados pelo metro cúbico da 

água. “Isso traz mais transparência na cobrança, favorecendo o 

consumidor tanto residencial quanto comercial. A inserção do 

quadro vai aumentar o tamanho da conta de 23 para 28 

centímetros. Como o Saae BM tem em estoque várias bobinas 

de 23 cm, a mudança no layout será feita somente a partir de 

novembro, quando o estoque acaba”, ressaltou Manoel.

Contas de água terão demonstrativo
de valores por faixa de consumo

Unir a sociedade em prol de um projeto único que traga 
crescimento social e econômico para nossa cidade. Esse é o 
principal objetivo do Fórum de Desenvolvimento de Barra 
Mansa, do qual a ACIAP BM, com muito orgulho, faz parte. A 
iniciativa reúne entidades empresariais, sociais e educacionais 
que estão juntas no planejamento e execução de ações que 
ajudem a construir o futuro da cidade. Além da Casa, fazem 
parte a CDL BM, Sicomércio BM, UBM, Firjan, Sindicato Rural 
de Barra Mansa, Sulcarj, Sociedade Médica Barramansense e 
OAB BM.

Em nossa viagem a Maringá (PR), vimos de perto que a 
sociedade civil organizada pode contribuir, de fato, para o 
desenvolvimento das cidades por meio de um trabalho focado 
e organizado. É isso que estamos propondo para o município. 
O lançamento do Conselho de Desenvolvimento de Econômico 
de Barra Mansa (CODEC BM), durante painel com os 
candidatos, foi o primeiro passo do nosso trabalho. Nossa 
vontade é transformar Barra Mansa em um lugar ainda 
melhor. E contamos com a ajuda de todos para esse desejo se 
transformar em realidade.

Esta edição da revista O Líder ainda traz a participação da 
Casa no Dia de Campo, organizado pela Emater Rio. O evento 
foi realizado em Santa Rita de Cássia e contou com cursos 
para capacitação de produtores de hortaliças da região. A 
participação da ACIAP BM na atividade reforça nosso 
compromisso em fomentar o desenvolvimento do agronegócio 
na cidade. Queremos construir projetos em conjunto com os 
produtores e, seguindo sugestão do produtor Galba Andrade, 
já estamos trabalhando no projeto para realizar uma feira de 
agricultura familiar em 2017.

Boa leitura!

Rafael Milton Teixeira Junior
Presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE 
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ESPAÇO
CAMPO

3325-8000

F.Alves

A ACIAP Barra Mansa participou no dia 18 de agosto, da 11ª 

edição do ‘Dia de Campo’. Organizado pela Emater RJ, o evento 

aconteceu no distrito de Santa Rita de Cássia e reuniu produtores 

de hortaliças, estudantes e técnicos. “Nosso objetivo é 

proporcionar conhecimentos técnicos, ambientalmente 

adequados, para os produtos, oportunizando acesso a novas 

tecnologias”, explicou Cláudio Roberto Quissak, técnico da 

Emater RJ.

O diretor da pasta agropastoril da ACIAP BM, José Alencar Ávila, 

destacou a importância da capacitação do trabalhador rural. “A 

cada ano, aumentam os investimentos em tecnologia e pesquisa 

no campo. O conhecimento de novas técnicas permite o 

o desenvolvimento do produtor, com melhora na capacidade 

produtiva da sua unidade”, ressaltou o diretor, que também 

falou das ações da ACIAP BM em prol do segmento rural ao 

lado do presidente da Casa, Rafael Milton Teixeira Júnior.

“A ACIAP BM atua, por meio do programa Empreender, no 

fortalecimento dos produtores de orgânicos de Rialto e Floriano. 

Além disso, apoiamos eventos e ações que beneficiam os 

produtores rurais, como torneios leiteiros, feiras, exposições e 

programas de recuperação de estradas vicinais. Agradecemos 

muito o convite para participar do ‘Dia de Campo’ e nos 

colocamos à disposição dos produtores de Santa Rita de Cássia 

para construir projetos em conjunto”, finalizou Rafael.

Dia de Campo em
Santa Rita de Cássia
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A ACIAP Barra Mansa participou no dia 22 de agosto, de uma 
reunião para debater o projeto de reassentamento dos 
moradores que precisarão ter suas casas demolidas por conta 
das obras de readequação ferroviária. Promovido pelo Ministério 
Público Federal (MPF), o encontro foi realizado no auditório do 
CEI Veira da Silva, no Centro, e contou a participação do diretor 
Manoel Duarte, além de representantes da prefeitura e do DNIT 
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). 

Segundo o promotor do MPF, Júlio José Araújo Júnior, ainda são 
necessários alguns ajustes antes da assinatura do TAC (Termo 
de Ajuste de Conduta) que será firmado entre o MPF, governo 
municipal, DNIT e os moradores. “Algumas famílias ainda não 
tomaram a decisão sobre o reassentamento e ainda falta a 
prefeitura cumprir alguns itens que se comprometeu”, explicou 
o promotor. De acordo com ele, o TAC prevê compensações 
ambientais pelas obras de remoção do pátio de manobras. “O 
DNIT assinou convênio com a prefeitura prevendo 
reflorestamento no bairro Vista Alegre. O recurso já está 

depositado, mas o trabalho não foi iniciado”, disse o promotor. O 
prefeito Jonas Marins destacou que o DNIT assumiu a 
responsabilidade das obras de reassentamento dos moradores. “O 
valor fixado pelo órgão foi de R$ 160 mil, para cada família, para 
indenização, reassentamento ou compra assistida de outro imóvel. 
No total, 21 famílias já optaram pelo reassentamento, 14 
preferiram indenização e três aderiram à compra assistida”, 
esclareceu o prefeito, lembrando que os projetos para a 
construção das casas que serão construídas no bairro Apóstolo 
Paulo e na Várzea do Quartel já estão prontos. De acordo com o 
DNIT, a previsão é que a licitação para as obras e a contratação da 
empresa sejam feitas até dezembro deste ano. 

“A ACIAP BM, desde sua fundação, luta para a remoção do pátio 
de manobras. Lamentamos muito esse atraso na conclusão das 
obras, mas esperamos que todos os entraves sejam resolvidos e 
que, no próximo ano, as obras possam retomadas e concluídas”, 
finalizou Manoel Duarte.

Cris Oliveira/PMBMPOR
DENTRO

Pátio de manobras:
MPF promove
reunião sobre
reassentamentos

Cris Oliveira/PMBM
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POR
DENTRO

O Fórum de Desenvolvimento de Barra Mansa lançou na noite de 
19 de setembro, o CODECBM (Conselho de Desenvolvimento 
Econômico de Barra Mansa). O evento foi realizado no auditório do 
Sesi e reuniu cerca de 170 pessoas, entre associados às 
entidades que compõem o fórum, convidados e autoridades. Os 
seis candidatos à prefeitura participaram de um painel para 
exposição dos seus planos de governo ligados ao 
desenvolvimento econômico da cidade. 

“Nosso objetivo é transformar Barra Mansa em um lugar ainda 
melhor para se viver. Precisamos unir a sociedade em prol de um 
projeto único que traga crescimento social e econômico para o 
município. Por isso, as entidades se organizaram e vão buscar o 
envolvimento de diversos atores neste trabalho. É um projeto de 
médio e longo prazo que vai ajudar a construir o futuro de Barra 
Mansa”, afirmou o presidente do Fórum, Arivaldo Corrêa Mattos, 
no início do evento.

A ordem de apresentação dos candidatos foi definida por sorteio. 
Cada um teve 10 minutos para discorrer sobre seus projetos. 

O primeiro a falar foi o candidato Ueslei Brito (PC do B). Ele 
agradeceu a oportunidade e passou a palavra para o candidato 
a vice-prefeito de sua chapa, Antônio César e Silva, o Tuca. 
“Vamos atuar nos projetos estruturantes, como a ponte que liga 
a Vista Alegre e Vila Maria à Via Dutra, o plano de ocupação da 
Edimetal, a construção de marginais na Via Dutra e incentivar a 
instalação de centros de distribuição na BR 393”, disse Tuca.

Em seguida, o candidato Bruno Marini (PP) falou para o público. 
“Para sobrar dinheiro, é preciso rever contratos e a folha de 
pagamento e farei isso se eleito. Organizarei um grupo com 
pessoas notáveis para repensar Barra Mansa. Tenho o espírito 
empreendedor e vou buscar incentivos para atrair novos 
negócios, inéditos no Brasil, como robótica, equipamentos 
esportivos, lâmpadas LED etc. Incentivarei o agronegócio e o 
turismo rural. A marca do nosso governo vai ser o 
desenvolvimento econômico”, garantiu Bruno.

O candidato Cláudio Manes (PSDB) foi o terceiro candidato a 
expor seu projeto de governo para o desenvolvimento da 

Entidades empresariais lançam CODECBM
Evento de lançamento reuniu os seis candidatos a prefeito de Barra Mansa
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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

Ao final do evento, os candidatos também assinaram termo no 
qual se comprometeram, se eleitos, a apoiar a implantação do 
CODECBM, formado pela sociedade civil organizada, e do 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. “Vimos de 
perto que a sociedade civil organizada pode contribuir, de fato, 
para o desenvolvimento das cidades por meio de um trabalho 
focado e organizado. É isso que estamos propondo para Barra 
Mansa e contamos com a participação de toda a sociedade”, 
finalizou Arivaldo.

Fórum - O Fórum de Desenvolvimento de Barra Mansa 
entidades empresariais, sociais e educacionais que atuarão 
juntas no planejamento e execução de ações que ajudem a 
construir o futuro da cidade. Representantes da Firjan, CDL BM, 
ACIAP BM, Sicomércio BM, UBM, Sindicato Rural de Barra 
Mansa, Sulcarj, Sociedade Médica Barramansense e OAB BM 
fazem parte do órgão.

cidade. “O governo tem que ter independência e criar ações que 
fomentem o crescimento. Vamos privilegiar os talentos da 
cidade, fazer um trabalho sério de gestão. Tenho experiência 
administrativa e visão empreendedora para fazer Barra Mansa 
crescer. Vamos viabilizar o acesso à ZEN e sua insfraestrutura, 
além de fomentar outros segmentos econômicos na cidade, 
como agronegócio e serviços”, afirmou Cláudio.

J.Chagas, candidato pelo PSL, foi o quarto candidato a fazer uso 
da palavra. “Eu sou adepto da política da boa vizinhança, pois 
defendo a união para alcançar objetivos comuns. A população 
quer mudança, quer um candidato que faça a cidade crescer de 
verdade. Essa união das entidades é muito importante e por isso 
conta com meu apoio”, destacou o candidato.

Professora Clarice, do PT, foi a penúltima candidata. 
“Precisamos solucionar os entraves que barram o funcionamento 
das zonas de negócios para que possamos atrair empresas. Mas 
nenhum investimento chega sem uma saúde e educação 
decentes e vamos trabalhar para mudar o atual quadro. Nosso 
compromisso será também com os pequenos empresários, pois 
vamos estimular a descentralização dos espaços comerciais. A 
Flumisul voltará a ter seu caráter internacional e incentivaremos 
a qualificação de mão de obra local”, afirmou a candidata.

Encerrando o painel com os candidatos, Rodrigo Drable (PMDB) 
garantiu que seu governo será pautado pela transparência e 
participação social. “Precisamos solucionar problemas 
estruturais que foram gerados por falta de planejamento a longo 
prazo. É preciso atualizar as vocações econômicas do município. 
Apesar do setor metalmecânico ser forte, precisamos fomentar 
outros segmentos e oferecer capacitação para formar mão de 
obra. Vamos revisar o código tributário municipal e aplicar um 
modelo de incentivo fiscal que beneficie tantos empresas novas 
quanto as atuais. Nosso governo espera contar com o apoio das 
entidades na fiscalização dos recursos públicos”, disse Rodrigo.
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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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O Vetsul RJ (Núcleo de Médicos Veterinários do Sul 
Fluminense), ligado à ACIAP BM, promove no dia 19 de 
setembro, às 19h, um workshop sobre diagnóstico por 
imagem. Com o tema ‘Dúvidas frequentes de diagnóstico 
por imagem na rotina do clínico veterinário’, o evento é 
voltado para médicos veterinários e estudantes da região. A 
palestrante será a médica veterinária Maíra Massa, 
especialista no tema e professora do Centro Universitário 
Anhanguera, em Niterói.

“Na rotina do consultório, percebemos que há muitas 
dúvidas dos médicos veterinários na hora de pedir exames 
por imagem. Por isso decidimos trazer uma especialista 

para tratar do assunto e esclarecer dúvidas recorrentes dos 

profissionais”, esclareceu Maria Bernadete Gomes, presidente 

do Vetsul RJ. Entre os assuntos abordados estarão quando 

optar por radiografia ou ultrassonografia, quantas posições 

radiológicas o médico veterinário precisa solicitar e outras.

As inscrições serão feitas no dia do workshop, meia hora antes 

do início. O investimento para associados à ACIAP BM é de R$ 

20,00 e para não associados é de R$ 30,00. Estudantes de 

Medicina Veterinária pagam R$ 15,00, mediante apresentação 

de carteirinha estudantil. O evento acontece no auditório da 

ACIAP BM, na Av. Domingos Mariano, 196, Centro.

Workshop de diagnóstico
por imagem

EMPREENDER
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Gastronomia em alta
Lançamento do Polo Gastronômico de Barra Mansa
fomenta setor na cidade

POR
DENTRO

qualidade dos produtos e serviços oferecidos, seja pela seleção 
dos insumos e fornecedores, seja pela qualificação dos 
empreendedores e funcionários, ou mesmo pelo 
desenvolvimento de estratégias para uma gastronomia 
sustentável”, afirmou Rosana.

A analista do Sebrae RJ, Juliana Gomes, explicou que o Polo 
Gastronômico de Barra Mansa também vai contar com o apoio 
do programa ‘Sebrae na Mesa’. “Hoje, temos mais de 30 polos 
no estado no Rio que contam com o suporte do programa. 
Oferecemos diversas ferramentas para as empresas com foco 
no aprimoramento da capacidade produtiva, comercial e 
promocional. Dividida em três focos: cozinha, mesa e mercado, 
a metodologia do programa oportuniza recursos de fácil 
aplicação e customização de acordo com as necessidades de 
cada negócio”, argumentou Juliana. 

Os empresários do setor de alimentação e bebidas 
interessados em fazer parte do polo podem entrar em contato 
com o telefone da ACIAP BM: (24) 3323-4861. 

Na manhã do dia 23 de agosto, aconteceu o lançamento oficial 
do Polo Gastronômico de Barra Mansa. O evento foi realizado no 
restaurante Escritório do Chef, no bairro Ano Bom, e contou com 
a presença de dezenas de empresários do setor de alimentação 
fora do lar. O vice-presidente da ACIAP BM, Rodrigo Amorim, 
deu boas-vindas aos convidados e destacou o trabalho da 
entidade ao lado do Sebrae RJ para concretização do polo. 

“Há cerca de um ano começamos a mobilização junto aos 
empresários do setor, por meio do programa Empreender. Nosso 
objetivo com esse trabalho é fomentar a economia da cidade, 
oferecendo condições para que as empresas cresçam, 
aumentando a geração de empregos e renda”, explicou Rodrigo, 
agradecendo a parceria do Sebrae. “Foi fundamental o apoio do 
escritório regional do órgão para esse projeto dar certo”.

Atualmente, o polo reúne 12 empresas, entre restaurantes, 
bares e pizzarias. “Queremos atrair mais empresas para 
participar do grupo. Há muitas vantagens de se integrar o polo: 
podemos fazer compras em conjunto, cursos coletivos de 
capacitação para aprimorar os serviços e ganhar mais 
articulação com poder público e fornecedores”, destacou Renan 
Chieregate, um dos primeiros empresários a aderir ao grupo.

A presidente do Polo Gastronômico de Paraty, Rosana Gonçalves, 
reiterou os benefícios de se trabalhar em conjunto. “Nosso polo 
foi lançado no final de 2013 e já alcançamos muitas conquistas 
para o setor. Todo o trabalho é focado na cultura do 
associativismo para a busca de soluções de melhoria da 
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Foi assinada no dia 11 de agosto, a Convenção Coletiva do 

Comércio aplicável aos empregados da base territorial de 

Barra Mansa, pelo período de 01 de maio de 2016 a 30 de 

abril de 2018. A Convenção fixou os pisos de R$ 1.090,00 

para vendedor, operador de caixa e balconista; e R$ 1.050,00 

para os demais empregados.

De acordo com o advogado do Sicomércio, Aloizio Perez, a 

Convenção é retroativa a maio de 2016. “As diferenças de 

maio, junho e julho poderão ser pagas em duas parcelas. A 

primeira com o salário de agosto e a segunda com o salário 

de setembro”, informou Aloizio, acrescentando que o reajuste 

para quem ganha acima do piso será de 7%.

“Essa diferença também é retroativa a maio e pode ser paga 

da mesma forma, em duas parcelas”, disse. Os demais 

direitos estão inseridos na Convenção Coletiva do Comércio já 

divulgada para os contadores de Barra Mansa e que está 

disponível aos comerciantes na sede do sindicato, já que o 

site da entidade está em manutenção.

Durante o café da manhã do mês de agosto, a entidade 
apresentou aos associados a nova Campanha de Natal que, 
em 24 de novembro, entrará em ação nas ruas. Com uma 
formatação diferenciada para participação do consumidor, a 
Campanha Natal de Prêmios acontecerá simultaneamente nas 
cidades de Angra dos Reis, Barra Mansa, Resende e Volta 
Redonda. Em princípio, ainda sob análise, a campanha trará 
como prêmios: smartphones, sorteios de viagem, TVs de Led 
42”, motos, carros sendo um carro de luxo a ser sorteado no 
final, envolvendo todas as CDLs.

O vendedor também será contemplado para que haja um 
engajamento maior na divulgação e distribuição desses 
cupons. A participação do consumidor, esse ano, também traz 
novidades tecnológicas, com o ticket no lugar dos cupons e 
um aplicativo personalizado com pontuação online. A 
campanha terá também um apelo social através do projeto 
Dia da Solidariedade, em parceria com a TV Rio Sul.

"Foram muitas reuniões conjuntas com os representantes 
dessas entidades a fim de elaborarmos algo grandioso e que, 
de fato, mobilize e gere um aquecimento como um todo na 
economia da região. Que tenhamos sucesso e grande 
participação dos empresários em acreditarem que, unidos, 
podemos fazer o melhor em nossa cidade", acredita Alício 
Camargo, presidente da CDL BM.

CDL BM Mansa lança campanha
de NatalConvenção Coletiva do Comércio

ESPAÇO 
SICOMÉRCIO

ESPAÇO 
CDL
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ARTIGO

Balança comercial do agronegócio
Com o objetivo de informar o quão importante as exportações 

do agronegócio são para o desenvolvimento das regiões do 

Brasil, trazemos o resultado deste setor para os meses de 

janeiro a junho de 2016. As vendas externas brasileiras do 

agronegócio chegaram a US$ 45 bilhões no primeiro semestre 

de 2016, o que representou crescimento de quase 4% em 

relação ao mesmo período de 2015. O setor representou 49,9% 

das exportações totais do país nesses seis meses. O saldo da 

balança comercial do setor por sua vez ficou positivo em US$ 

38,91 bilhões. Os dados foram divulgados pela Secretaria de 

Relações Internacionais do Agronegócio (SRI) do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O complexo soja continua liderando as exportações da 

temporada com US$ 17,23 bilhões, seguido de carnes (US$ 

6,98 bilhões), produtos florestais (US$ 5 bilhões), complexo 

sucroalcooleiro (US$ 4,46 bilhões) e cereais, farinhas e 

preparações (US$ 2,4 bilhões). Os cinco principais setores 

somaram US$ 36 bilhões nas vendas externas. Este valor 

representa 80% do total exportado pelo agronegócio no primeiro 

semestre deste ano.

A China se manteve como principal destino dos produtos 

agropecuários brasileiros, alcançando US$ 13,56 bilhões no primeiro 

semestre de 2016. Outros países que contribuíram para o 

crescimento das exportações no período foram Japão, Coreia do Sul, 

Paquistão, Irã e Índia.

Orgânicos – Cabe ressaltar a importância deste artigo para os 

produtores agrícolas da região Sul Fluminense, uma vez que o 

agronegócio é um mercado em expansão. Ainda que haja oscilações 

nas exportações de alguns produtos, outros vem ganhando cada vez 

mais espaço, como é o caso das exportações de produtos orgânicos, 

cuja previsão em 2015 foi de crescimento de 20% a 30% para o ano 

de 2016.

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

CIDADE

Com o tema ‘A função social da cidade e da propriedade: cidades 
inclusivas, participativas e socialmente justas’, a prefeitura de 
Barra Mansa realizou no dia 03 de setembro, no auditório do Sest 
Senat, a 6ª Conferência da Cidade. O evento reuniu 
representantes dos poderes Executivo e Legislativo, entidades de 
classe, movimentos sociais e moradores. Além das propostas 
apresentadas e delegados escolhidos para representar o 
município na etapa estadual, durante a Conferência ainda foram 
eleitos 17 novos membros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal da Cidade. A ACIAP BM manteve sua cadeira de titular 
no conselho.
 
A conferência acontece a cada três anos e são debatidas 
questões importantes para o crescimento do município. Este ano, 
o evento contou com a palestra da arquiteta e urbanista Laura 
Sodré. Com o tema ‘A cidade como espaço coletivo’, a 
profissional abordou a necessidade da participação da população 
na construção de uma nova cidade. “Precisamos entender que 
cada um é ator nesse processo. Estamos na zona de conforto, 
faltando boa vontade. Mas a única maneira de se construir algo é 

é envolvendo as pessoas. Senti que Barra Mansa tem pessoas 

dispostas a fazer, que amam e querem o melhor para a cidade”, 

salientou Laura. 

Além da palestra, a conferência teve mesas de debates, painéis e 

grupos temáticos, que discutiram questões ligadas à mobilidade 

urbana, qualidade de vida e habitação. “Ainda temos muito que 

avançar para termos uma cidade mais moderna e com qualidade 

de vida, sem nos esquecermos do meio ambiente. O evento foi 

uma oportunidade para a discussão de propostas que 

posteriormente farão parte das conferências estadual e nacional”, 

explicou César Gonçalves de Carvalho, diretor da ACIAP BM.

Os delegados que irão representar o município na conferência 

estadual, ainda sem data marcada, levarão propostas de melhoria 

na elaboração do Plano Diretor municipal. Essas propostas serão 

discutidas na conferência nacional e depois irão retornar aos 

municípios para que sejam colocadas em prática.

Barra Mansa 
realiza
6ª Conferência
da Cidade Cris Oliveira/PMBM
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POR
DENTRO

Depois de uma pausa no mês de julho, o Encontro de Mulheres – 

organizado pela ACIAP BM – foi retomado no dia 24 de agosto. 

Uma nova dinâmica marcou o retorno do evento: a empresária 

Talita Borges, da Detali Acessórios, deu depoimento sobre sua 

história de empreendedorismo e como superou barreiras para 

realizar o sonho de trabalhar com o que gosta. A psicóloga Luísa 

Pelúcio estimulou o bate-papo, abrindo espaço para interação 

das participantes.

“Aos sete anos, eu comecei a fazer bijuterias em casa. Vendia na 

escola para as amigas e contava com a ajuda da minha mãe para 

a organização financeira. Depois de cursar duas faculdades, não 

me sentia realizada. Então optei por largar o emprego e me 

dedicar ao que gosto de verdade. O caminho até aqui não foi 

fácil, mas aprendi lições importantes e sempre tive a família ao 

meu lado. Hoje, além da venda por atacado, abri uma loja para 

comercialização das peças por varejo. Decidi que, mesmo em 

tempos de crise, precisava investir para crescer”, contou Talita.

O novo formato do Encontro de Mulheres foi elogiado pelas 

participantes. “Nosso bate-papo fica mais dinâmico e podemos 

trocar experiências sobre situações que já vivenciamos”, disse a 

empresária Flávia Zabaione. “Queremos oportunizar encontros 

que falem sobre os desafios femininos, oportunizando 

crescimento profissional e pessoal”, finalizou Denyse Singulani, 

vice-presidente da ACIAP BM.

Encontro de mulheres

A ACIAP BM, em parceria com a Unimed BM, promoveu um café 

interativo para comemorar o primeiro ano de parceria entre a 

entidade e a cooperativa. O evento aconteceu no dia 31 de 

agosto, no auditório da Casa, e contou com a participação de 

aproximadamente 30 associados, clientes do plano UniMax.

As profissionais do Espaço Viver Bem, da Unimed BM, Marcela 

Lorencini e Tatiana Barros, apresentaram os serviços realizados 

no local e, em seguida, falaram de temas relativos às suas 

especialidades. “Ansiedade: vilã ou aliada” foi o tema abordado 

pela psicóloga Marcela. Ela deu dicas de como gerenciar a 

ansiedade no cotidiano.

Outro tema debatido no encontro foi ‘Alimentação Saudável, 

Saúde e Bem-estar’, apresentado pela nutricionista Tatiana 

Barros. Na ocasião, a profissional teve a oportunidade de 

esclarecer dúvidas e dar dicas sobre alimentação, hidratação e 

atividade física. O encontro foi finalizado com um café especial e 

a distribuição de brindes para os clientes UniMax. 

Café interativo



83 anos fazendo mais
do que história.

#acasadoempresario

No dia 03 de setembro, a ACIAP BM completou 83 
anos de fundação. Desde 1933, a Casa mantém vivo o 
trabalho de defesa dos seus associados e de Barra Mansa. 
ACIAP BM: 83 anos fazendo mais do que história.


