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Memorice comemora aniversário
da ACIAP BM

A celebração dos 83 anos de fundação da ACIAP BM foi marcada 
pela realização do projeto Memorice, na Fazenda da Posse. O 
evento homenageou o empresário Edvaldo Xavier de Carvalho, o 
Fafal, atual presidente da representação regional da Firjan no Sul 
Fluminense. Dezenas de convidados prestigiaram a festa e se 
emocionaram com as histórias do homenageado – páginas 10 e 11
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As tão esperadas mudanças no Simples Nacional foram 

sancionadas pelo presidente Michel Temer. O Projeto de Lei 

Complementar (PLP) nº 25/2007, chamado de Crescer sem 

Medo, aumentou os limites de faturamento para o 

enquadramento no regime simplificado, dentre outras 

disposições. Com isso, o teto do programa de pagamento 

simplificado de tributos passará a ser de R$ 4,8 milhões.

As mudanças entrarão em vigor a partir de 2018. Segundo o 

texto, poderão aderir ao Simples Nacional as empresas de 

pequeno porte com receitas brutas de até R$ 4,8 milhões ao ano, 

desde que não haja outros impeditivos. 

Atualmente, o teto para participação dessas empresas no programa 

é de R$ 3,6 milhões anuais.

No caso das microempresas, a proposta eleva de R$ 360 mil 

para R$ 900 mil o teto da receita bruta anual dos 

empreendimentos desta modalidade que quiserem aderir ao 

programa. O texto também amplia de 60 para 120 meses o 

prazo para micro e pequenos empresários quitarem suas 

dívidas. A receita bruta anual para que os Microempreendedores 

Individuais (MEIs) continuem enquadrados no regime também foi 

alterado. O limite passará a ser de R$ 81 mil, e não mais de R$ 

60 mil ao ano.

Mudanças do Supersimples entrarão
em vigor em 2018

Em outubro, tivemos a oportunidade de comemorar o 
aniversário da ACIAP BM homenageando um dos grandes 
nomes que ajudaram a escrever a história desta Casa e de 
Barra Mansa. Edvaldo Xavier de Carvalho, o Fafal, foi 
presidente da ACIAP BM em 1985/1986 e, durante o 
‘Memorice’, nos deu a honra de contar um pouco da sua 
história profissional. Foi um momento muito especial e 
inspirador! Fafal sempre foi um homem a frente do seu tempo, 
envolvendo-se em diversos projetos que trouxeram, e ainda 
trazem, desenvolvimento para a cidade. Ele fez questão de 
convidar para o evento os amigos que estiveram ao seu lado 
em cada fase profissional, reconhecendo a importância do 
trabalho coletivo em prol de um objetivo comum. A história do 
Fafal é inspiradora e serve de exemplo para a geração atual e 
futura. Muito obrigado por compartilhar conosco esses bons exemplos.

Esta edição da Revista O Líder traz ainda uma reportagem 
sobre a primeira reunião do Fórum de Desenvolvimento de 
Barra Mansa com o prefeito eleito, Rodrigo Drable. A ACIAP 
BM sabe a situação financeira caótica da prefeitura e como os 
primeiros meses do novo governo serão difíceis. 

Mas desejamos que esses desafios sejam superados com 
muito trabalho e que nossa cidade veja nascer um novo ciclo 
de desenvolvimento sustentável. 

A ACIAP BM estará ao lado do governo municipal para apoiá-lo 
em projetos e ações que tragam crescimento e também para 
cobrá-lo quando necessário. Nossa bandeira é Barra Mansa.

A revista traz ainda uma reportagem sobre a campanha ‘10 
Medidas contra a Corrupção’, do MPF. A ACIAP BM quer um 
país livre de corrupção e acreditamos que é possível 
transformar nossa indignação em mudanças efetivas para a 
sociedade. Por isso, apoiamos a campanha e convidamos 
todos os nossos associados a se unirem em prol da aprovação 
do projeto de lei das medidas (PL 4850/2016), que está sendo 
discutido por uma Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados. Juntos somos fortes!

Boa leitura!

Rafael Milton Teixeira Junior
Presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE 



04   Revista O Líder 

ESPAÇO
CAMPO

3325-8000

O governo federal estendeu até 31 de dezembro de 2017, o 
prazo para adesão ao CAR (Cadastro Ambiental Rural) para todas 
as propriedades rurais do Brasil. Após o prazo final, as 
instituições financeiras só concederão crédito agrícola, em 
qualquer uma de suas modalidades, para proprietários de 
imóveis rurais que estejam inscritos no CAR.

“O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico obrigatório 
para os proprietários de imóveis rurais e é um dos mecanismos 
mais importantes do Código Florestal. Ele identifica as áreas de 
reserva legal e as áreas de preservação permanente das 
propriedades rurais do país. Com o cadastro, os órgãos 

ambientais saberão quem tem passivo ambiental e quem está 

seguindo o que determina a lei”, explicou José Alencar, diretor 

da pasta agropastoril da ACIAP BM.

O registro eletrônico deve conter os dados pessoais do 

proprietário ou possuidor rural, podendo ser pessoa física ou 

jurídica. Além disso, deve apresentar informações ambientais, 

com localização georreferenciada, de nascentes, áreas de 

preservação, de plantio e de manejo de animais. Em Barra 

Mansa, o Sindicato Rural oferece os serviços de preenchimento 

do CAR e transmissão do cadastro ao governo federal.

CAR é prorrogado
para todas as
propriedades e
posses rurais
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A ACIAP Barra Mansa sediou no dia 29 de setembro, o 

lançamento da terceira edição do projeto Desenvolvendo 

Talentos. Com o tema ‘Aumentando a competitividade pela 

excelência no atendimento ao cliente’, a proposta principal é 

promover treinamento e desenvolvimento de jovens ainda sem 

qualificação e encaminhá-los para o mercado de trabalho. Este 

ano, o curso, que é totalmente gratuito, foi voltado para o 

atendimento ao cliente e o perfil profissional do aluno.

“Os empregadores precisam de pessoas que façam mais que 

apenas atender. É necessário alguém que saiba vender. Existem 

algumas técnicas e competências relacionadas às vendas que 

podem ser desenvolvidas e trabalhamos nesse sentido”, 

comentou o professor Efraim Medeiros, coordenador de 

Educação e Serviços da Pró-Reitoria Comunitária do UBM.

Ao todo, 25 jovens entre 18 e 25 anos foram selecionados para 
participar do projeto. As aulas aconteceram aos sábados no mês 
de outubro, no campus Barra Mansa. Ao final do curso, os alunos 
do projeto vão receber um certificado e terão seus currículos 
encaminhados para entrevistas de trabalho em empresas da região.

“A ACIAP BM é parceria desde a primeira edição e ficamos muito 
contentes de participar novamente do projeto. Temos certeza que 
todos vão aproveitar os conhecimentos adquiridos para buscar 
uma melhor inserção no mercado de trabalho", frisou Rafael 
Milton Teixeira Júnior, presidente da ACIAP BM, informando que a 
entidade vai enviar os currículos dos alunos para empresas 
associadas à ACIAP BM. O projeto Desenvolvendo Talentos é 
idealizado e realizado pela TOP Jr, Empresa Júnior do UBM, e 
conta ainda com apoio da CDL Jovem, CIEE, Follow Comunicação 
e Catei (Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor Individual).

POR
DENTRO

ACIAP BM apoia projeto Desenvolvendo Talentos 

F.Alves
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ECONOMIA

Amassadeira            12 meses
Batedeira            12 meses
Modeladoras            12 meses
Demais máquinas       18 meses

Serra de Fita                   03 meses
Moedor de Carne        12 meses
Amaciador de bife        18 meses

 A partir da publicação da norma, as empresas dos setores 

atingidos terão o prazo entre três e 18 meses para adequar os 

equipamentos. No novo anexo, também foi estabelecido que 

máquinas e equipamentos adquiridos ou já instalados que 

estavam em conformidade com a legislação atual não 

precisarão se adequar a futuras alterações de normas técnicas 

da ABNT. As máquinas compradas antes da revisão da NR 12, 

em 2010, que estavam, até então, em acordo com as 

exigências legais, também foram dispensadas de atender aos 

critérios estabelecidos após esse período.

O governo federal publicou, em setembro, alterações na Norma 

Regulamentadora N° 12 (NR 12) para micro e pequenas 

empresas do ramo alimentício. As mudanças valem para os 

setores de panificação, confeitaria, açougue, mercearia, bares e 

restaurantes. Com as mudanças, pequenos negócios dessas 

atividades têm prazo de até 18 meses para adequar suas 

máquinas e equipamentos às exigências da norma, que trata de 

segurança no trabalho.

NR 12 ganha novas regras
para setor de alimentos

ANEXO VI - MÁQUINAS PARA PANIFICAÇÃO
E CONFEITARIA

ANEXO VII - MÁQUINAS PARA AÇOUGUE,
MERCEARIA, BARES E RESTAURANTES
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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

Vamos lutar contra a corrupção!

Saiba do que tratam as 10 medidas contra 
corrupção.

1) Investimento na prevenção à corrupção

2) Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos

3) Punição adequada da corrupção, transformando aquela de 

altos valores em crime hediondo

4)  Aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal

5) Aumento da eficiência das ações de improbidade administrativa

6) Ajustes na prescrição penal contra a impunidade e a corrupção

7) Ajustes nas nulidades penais contra a impunidade e a corrupção

8) Responsabilização objetiva de partidos e criminalização do 

“caixa 2” e lavagem eleitorais

9) Prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado

10) Medidas para recuperar o lucro do crime

A ACIAP BM quer um país livre de corrupção. A entidade acredita 

que é possível transformar a indignação com a corrupção em 

mudanças efetivas para a sociedade e, por isso, apoia a 

campanha ‘10 Medidas contra a Corrupção’. 

Criada pelo Ministério Público Federal (MPF), a campanha reúne 

propostas de alterações legislativas que visam aprimorar a 

legislação brasileira de combate à corrupção. Busca-se, entre 

outros ajustes, a criminalização do enriquecimento ilícito; 

aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos 

valores; celeridade nas ações de improbidade administrativa; 

reforma no sistema de prescrição penal; responsabilização dos 

partidos políticos e criminalização do caixa dois.

Atualmente, o projeto de lei das medidas (PL 4850/2016) está 

sendo discutido por uma Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados. No site www.lutepelas10medidas.org.br estão 

listados todos os parlamentares que fazem parte da comissão, 

além do projeto de lei. “É muito importante que a sociedade se 

una em torno desse tema e cobre dos deputados a aprovação do 

projeto de lei. A ACIAP BM vai encaminhar este mês ofício para 

todos os membros da comissão solicitando mais celeridade na 

avaliação do projeto de lei”, afirmou Rafael Milton Teixeira 

Júnior, presidente da ACIAP BM. 

Para ele, a mobilização da sociedade será decisiva para a 

aprovação das propostas anticorrupção pelo parlamento. 

“Qualquer cidadão pode apoiar as 10 medidas contra a 

corrupção entrando em contato com os deputados e pedindo que 

apoiem o projeto. No site da Câmara dos Deputados, há um 

canal direto com todos os parlamentares, chamado Fale com o 

Deputado”, explicou Rafael.
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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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POR
DENTRO

Em comemoração ao aniversário de 83 anos da ACIAP Barra 

Mansa, a diretoria da entidade promoveu na noite de 20 de 

outubro, na Fazenda da Posse, o projeto 'Memorice'. Além 

de celebrar a fundação da Casa, o evento homenageou o 

empresário Edvaldo Xavier de Carvalho, o Fafal, atual 

presidente da representação regional da Firjan no Sul 

Fluminense. Dezenas de convidados prestigiaram a festa e 

se emocionaram com as histórias do homenageado.

“O objetivo do projeto ‘Memorice’ é prestar reconhecimento 

para pessoas que contribuíram para o crescimento 

socioeconômico da cidade. O Fafal é um dos maiores exemplos 

de perseverança e força de vontade que conheço. Ele se dedica 

de alma e coração a tudo que se propõe a fazer e, sem dúvidas, 

nos inspira a lutar, unidos, por dias melhores. A ACIAP BM 

agradece por toda sua dedicação a Barra Mansa. Estamos 

muito felizes em poder lhe homenagear”, afirmou Rafael Milton 

Teixeira Júnior, presidente da entidade.

Projeto 'Memorice'  celebra 83 anos
de fundação da ACIAP BM
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Em seu discurso, Fafal lembrou, emocionado, de momentos que 

marcaram sua trajetória profissional e pessoal. Começando com 

o incentivo do avô, que lhe presenteou com um livro de 

Engenharia, até os desafios atuais que envolvem a instalação de 

um parque tecnológico na região, o empresário fez um breve 

histórico dos projetos que participou. 

A cada etapa, Fafal destacou a participação de um profissional 

que esteve ao seu lado e que foi convidado especial da festa. 

“Não fazemos nada sozinhos na vida. Por isso, fiz questão de 

convidar cada amigo que esteve junto comigo nessa 

caminhada”, frisou o empresário. 

Ao final de sua apresentação, Fafal foi agraciado pela diretoria 

da ACIAP BM com um certificado e com um azulejo do 

'Memorice' como forma de agradecimento pela sua participação. 

“Estou muito feliz e agradecido por esse momento. Tenho 64 

anos e quero, ainda por um bom tempo, continuar a contribuir 

para nossa cidade”, finalizou o empresário. 

Fotos: Gabriel Borges
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Com o objetivo de criar maior interatividade com seus 
associados, a diretoria do Sicomércio de Barra Mansa decidiu 
investir na reformulação do site da entidade. A página, que 
continua com o mesmo endereço, ganhou novo layout, muito 
mais atrativo. Além de conhecer a história da instituição, 
fundada em 1949, é possível acompanhar as notícias 
relacionadas ao sindicato e ao comércio dos municípios da 
base territorial do Sicomércio: Barra Mansa, Quatis e Rio Claro.

No novo site, estão disponíveis para download as últimas 
Convenções Coletivas e informações sobre as contribuições 
sindicais, além de um link para o empresário tirar dúvidas 
relacionadas ao setor do comércio varejista e sindicato, 
direitos e deveres do empregado e empregador. O associado 
também tem acesso as tabelas de cálculos das contribuições 
e a explicação detalhada de todos os benefícios oferecidos 
pelo sindicato às empresas associadas.

A principal novidade é que as empresas interessadas em 
fazer parte do Sicomércio, podem se associar através do site. 
No link Associe-se, basta preencher a proposta para 
admissão, que será submetida a aprovação da diretoria. 
Acesse agora o novo site do Sicomércio 
(www.sicomerciobm.com.br) e conheça mais sobre o trabalho 
dessa importante entidade, que vem lutando pelo crescimento 
do setor e desenvolvimento econômico dos municípios de sua 
base territorial.

Já está disponível para uso da população o serviço “SPC 
Brasil Cartórios” oferecido pelas CDLs em todo o Brasil. 
Através dele, todo o trabalho de solicitar documentos oficiais 
nesses órgãos e outras instituições é facilitado, podendo ser 
realizado pela internet. São 60 tipos de documentos 
disponibilizados, como histórico escolar, tradução 
juramentada, certidão de nascimento, casamento e batismo, 
reconhecimento de firma, certidão de protesto e matrícula de imóveis.

Alguns dados, como a segunda via da certidão de nascimento, 
só são possíveis se a solicitação for feita no mesmo cartório 
onde o documento foi emitido. Uma das principais facilidades 
e utilidades do novo serviço é o consumidor conseguir 
documentos emitidos em outras localidades. Agora, pela 
internet ou no balcão da CDL da cidade, será possível fazer 
esse tipo de solicitação e receber onde quiser, com total 
comodidade, evitando processos burocráticos e altos custos 
com transporte e logística.

O SPC Brasil Cartórios, posteriormente, emitirá a segunda via 
de origem de qualquer localidade do País e entregará no 
endereço informado. “Esse é mais um dos produtos e serviços 
que a CDL de Barra Mansa busca para diversos tipos de 
negócios e para o consumidor em geral, como formas de 
fidelizar, oferecer crédito e vender mais com segurança”, 
acredita Alício Camargo, presidente da CDL Barra Mansa. 
Informações estão disponíveis na sede da CDL Barra Mansa, 
pelo telefone (24) 3325-8150.

CDL BM oferece ‘SPC Brasil Cartórios’Sicomércio ganha novo site

ESPAÇO 
SICOMÉRCIO

ESPAÇO 
CDL



Comunicação apropriada no comércio exterior
O principal elo entre a oferta e a demanda de determinado 

produto no mercado de comércio exterior é a comunicação 

apropriada. Isso quer dizer que não adianta somente haver um 

importador interessado no produto do exportador se as 

informações da oferta deste produto não chegarem adequadas 

e corretas. Principalmente no comércio exterior, a ausência de 

uma comunicação adequada impossibilita o desenvolvimento 

da operação comercial.

É extremamente importante que as empresas importadoras 

tenham uma boa impressão nos primeiros contatos com as 

empresas exportadoras, pois isso traz confiança. Além de 

passar uma boa impressão, os exportadores precisam ter os 

seguintes cuidados:

a) na correspondência eletrônica, utilizar e-mails 

personalizados da empresa, bem como assinatura digital com 

dados da empresa, tais como nome, cargo, telefone, e-mail, 

endereço com cep e website, se houver;

b) na correspondência comercial, utilizar papel timbrado com o 

os dados da empresa, tais como, nome, cargo, telefone, e-mail, 

endereço com cep e website, se houver;

c) textos escritos de forma breve, de forma clara, objetivos e, se 
possível, no idioma do destinatário (importador estrangeiro), ou na 
língua considerada universal que é o inglês.

Para o importador, são relevantes para uma boa 
impressão, além do que já foi informado anteriormente:

a) o perfil da empresa, bem como a data de fundação, experiência 
exportadora, número de empregados, dimensões da fábrica, 
equipamentos utilizados, referências bancárias, entre outros;

b) a descrição dos produtos em folhetos ou catálogos a serem 
encaminhados ao importador em inglês e devem conter o 
endereço da empresa (inclusive fax, e-mail, website) e ilustrações 
fotográficas dos produtos e respectivas especificações;

Essas dicas, embora aparentemente simples, nem sempre são 
seguidas pelas empresas, podendo comprometer as relações 
comerciais, principalmente quando se trata de comércio exterior e 
de mercados tão concorridos.

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

EDUCAÇÃO

A Escola SESI Barra Mansa é a segunda no estado a ganhar o 

Espaço Maker, um novo ambiente para estimular o 

empreendedorismo e a solução de problemas reais do dia a dia 

com ferramentas manuais e tecnológicas, onde os alunos 

aprendem fazendo e experimentando. O evento de inauguração 

da sala aconteceu no dia 20 de outubro e reuniu alunos e 

profissionais da escola.

O projeto piloto abrange o ensino básico e médio e será utilizado 

para complementar o aprendizado das disciplinas de 

empreendedorismo, artes, oficinas tecnológicas e física. Para o 

coordenador de Educação Básica da Escola SESI Barra Mansa, 

Virgílio Lisboa do Val, o Espaço Maker vai de encontro com uma 

educação que integra a tecnologia à autonomia para solucionar 

desafios atuais.

“O melhor espaço para criar e inovar é a escola. É fazendo que se 

aprende a fazer. E esse é um espaço que estimula o estudante a 

repensar, criar e multiplicar para si e para o próximo”, define o 

diretor. O segundo Espaço Maker da rede de ensino recebeu o 

nome do presidente do Sistema FIRJAN, Eduardo Eugenio Gouvêa 

Vieira. “O Eduardo Eugenio é um grande incentivador da 

educação básica e profissional de qualidade no estado do Rio e 

isso é o que me motiva a estar à frente de uma representação 

regional”, disse presidente da FIRJAN no Sul Fluminense, Edvaldo 

de Carvalho.

A inauguração também contou com o ‘Papo Maker’, roda de 

conversa entre empresários, professores, pais, alunos, 

representantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) e o 

prefeito eleito no município, Rodrigo Drable.

Escola SESI
Barra Mansa
ganha Espaço
Maker 

 Firjan
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POR
DENTRO

A reunião do Fórum de Desenvolvimento de Barra Mansa do dia 
24 de outubro, foi marcada pela presença do prefeito eleito, 
Rodrigo Drable. Durante o encontro, realizado na ACIAP BM, ele 
reassumiu o compromisso de apoiar projetos do Fórum e afirmou 
que seu governo será pautado pela transparência e participação 
social. Participaram da reunião dirigentes das dez entidades que 
compõem o Fórum. A primeira pauta do encontro foi sobre o 
processo de transição. Segundo Rodrigo, o prefeito Jonas Marins 
nomeou, como previsto em lei, uma comissão encarregada de 
fechar as contas relativas ao exercício de 2016 e promover a 
transição do cargo. 

Sobre a nomeação do secretariado, Rodrigo foi pragmático. “A 
atual condição financeira da prefeitura não permite nomear 23 
secretários. Estou avaliando indicar até oito secretários, já 
contabilizando as autarquias. Com relação aos comissionados, 
hoje a prefeitura tem cerca de 300 cargos deste tipo. Pretendo 
cortar inicialmente 100 cargos comissionados e, conforme a 
necessidade, reduzir mais esse número durante o ano”, revelou Rodrigo.

O presidente do Fórum, Arivaldo Corrêa Mattos, questionou o prefeito 
eleito sobre projetos ligados ao desenvolvimento econômico. “Estamos 
cientes da difícil situação financeira do município e sabemos que 
a redução de despesas é essencial, mas não podemos deixar de 
investir em projetos para atração de novas empresas e no 
fortalecimento das que já estão aqui. Assim conseguiremos 
aumentar as receitas municipais”, defendeu Arivaldo. O prefeito 
eleito contou que já esteve reunido em Brasília com diversos 
deputados e membros do governo federal para buscar projetos e 
recursos para Barra Mansa.

Fórum de Desenvolvimento de Barra Mansa
se reúne com Rodrigo Drable

“Nossa cidade precisa ter um representante em Brasília para 
acompanhar o andamento de projetos e construir relacionamento 
com o governo federal. A agenda de um prefeito não permite 
esse monitoramento de perto. Por isso penso em ter uma pessoa 
de confiança na capital federal para cuidar de Barra Mansa”, 
afirmou Rodrigo, ressaltando que também se reuniu com o 
governador do estado do Rio. “No encontro, defendi a ampliação 
do pacote de incentivos fiscais que o estado concede hoje a 
apenas 25 municípios fluminenses. É preciso revisar esse pacote 
e incluir as demais cidades de acordo com as vocações 
econômicas”, argumentou.

Ao final da reunião, Rodrigo agradeceu o convite do Fórum de 
Desenvolvimento. “Nosso governo espera contar com o apoio das 
entidades na fiscalização dos recursos públicos”, disse. O 
presidente do Fórum garantiu que as entidades vão ajudar na 
construção de uma cidade ainda melhor. “Nosso objetivo é unir a 
sociedade em prol de um projeto único que traga crescimento 
social e econômico para Barra Mansa. Estamos organizando a 
criação do Observatório Social e esperamos contar com o 
envolvimento do governo municipal nos projetos”, finalizou 
Arivaldo. 

Fórum - O Fórum de Desenvolvimento de Barra Mansa reúne 
entidades empresariais, sociais e educacionais que atuam 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, OAB BM e Sindicato dos 
Contabilistas fazem parte do órgão. 



Não importa em quem você  

votou, todos os deputados  

eleitos trabalham pra você.  

Então você pode mais que pedir: 

pode exigir deles a aprovação das 

10 Medidas contra a Corrupção. 

Um projeto que, se virar lei, vai 

fazer qualquer pessoa no Brasil 

pensar 10 vezes antes de se tornar 

corrupta. Qualquer pessoa mesmo. 

Acesse o site ao lado, conheça  

os deputados que ainda não se  

posicionaram a favor desse novo Brasil  

e cobre deles a atitude que você, brasileiro, 

quer. A gente pode mudar. Lute pelas  

10 Medidas contra a Corrupção.


