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O presidente da ACIAP BM, Rafael Milton Teixeira Júnior, 

participou no dia 11 de agosto, da Agenda Regional do Sul 

Fluminense do Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de 

Janeiro (2016-2025). A construção de uma nova pista de descida 

na Serra das Araras e a implantação de um transporte 

intermunicipal de alta capacidade estão entre as ações 

prioritárias do documento, construído pelos empresários e 

organizado pela FIRJAN.

A qualidade da infraestrutura logística e de mobilidade urbana é 

um dos fatores mais importantes apontados pelos empresários 

para a atratividade de investimentos no Sul Fluminense. 

“A Via Dutra é a principal rodovia que corta a região. Melhorar 

os acessos às cidades e zonas industriais e implantar um 

transporte de massa de alta capacidade vai desafogar o trânsito 

e reduzir o tempo de deslocamento da mão de obra local”, 

frisou a conselheira da FIRJAN, Débora Caride.

O Mapa do Desenvolvimento 2016-2025 foi construído por mais 

de mil empresários e envolveu os 92 municípios do estado do 

Rio. As propostas foram extraídas de debates em todos os 

conselhos temáticos e regionais do Sistema FIRJAN e de 

respostas à pesquisa online com uma base ampliada da 

indústria. Só no Sul Fluminense, participaram 91 empresários, 

que selecionaram e priorizaram 43 ações para o 

desenvolvimento da indústria da região.

Mapa do Desenvolvimento da FIRJAN

Caros amigos,

Esta edição da revista O Líder está repleta de novidades. 
Teremos o lançamento do polo gastronômico que é uma 
grande conquista para Barra Mansa. Trata-se de um projeto 
que demandou muito esforço por parte da Casa, do Sebrae e 
dos empresários do setor. Valeu a pena! Nosso objetivo é 
fomentar este segmento na cidade, oferecendo ferramentas 
para que as empresas possam melhorar a estrutura 
organizacional e administrativa. Dessa forma, pretendemos 
desenvolver a economia local, aumentando a geração de 
renda e empregos.

Tivemos a honra de receber em nossa Casa o presidente do 
Conselho Superior, Hilton Alexandre, nossos ex-presidentes 
Paulo Fernando, Arivaldo e Fafal, além dos nossos diretores 
atuais e de entidades parceiras como CDL BM e Sicomércio 
BM. Todos eles assistiram de camarote a passagem da tocha 
olímpica em um clima mais que especial. Foi uma brilhante 
ideia da nossa vice-presidente, Denyse Sigulani. Foi uma tarde 
muito agradável e nossa cidade demonstrou maturidade e 
patriotismo. Foi uma bela festa!

Nossa participação na Flumisul foi importantíssima! 
Estreitamos ainda mais nosso relacionamento os produtores 
rurais e identificamos ações para realizarmos em parceria com 
o Sindicato Rural, Emater, Asssociação dos Produtores de 
Santa Rita de Cássia e secretaria de Desenvolvimento Rural.

E, por fim, destaco a viagem que fizemos para Maringá (PR), 
juntamente com as entidades empresariais de Barra Mansa e 
Volta Redonda. Acredito que tenha sido um dos maiores 
exemplos de modelo de gestão que conheci, e ficou muito 
claro que para mudarmos a nossa cidade será necessária a 
participação de todos nesse processo. Confira os detalhes na 
página 11.

Boa leitura!

Rafael Milton Teixeira Junior
Presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE 
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3325-8000

Sinduscon-SF

Lançamento do
Polo Gastronômico
Lançamento do
Polo Gastronômico
Lançamento do

de Barra Mansa
No próximo dia 23 de agosto, acontece o lançamento oficial do 

Polo Gastronômico de Barra Mansa. O evento será realizado no 

restaurante Escritório do Chef, no bairro Ano Bom, a partir das 

09h30. Entre os convidados estão empresários do setor de 

alimentação e bebidas e representantes de entidades 

empresariais e do poder público. A coordenadora estadual do 

programa ‘Sebrae na mesa’, Louise Nogueira, confirmou 

presença ao lado da gerente regional do Sebrae RJ, Ana Lúcia de 

Araújo Lima.

“A ACIAP BM vem trabalhando junto aos empresários do setor de 

gastronomia desde o ano passado, com o objetivo de fomentar 

este segmento na cidade. Por meio da parceria com o Sebrae RJ, 

vamos oferecer ferramentas para que as empresas possam 

melhorar a estrutura organizacional e administrativa. Dessa 

forma, pretendemos desenvolver a economia local, aumentando 

a geração de renda e empregos”, argumentou Rafael Milton 

Teixeira Júnior, presidente da ACIAP BM.

O empresário Renan Chieregate, do restaurante Gourmet, 

aposta na criação do polo para melhoria do setor. “Barra Mansa 

é rica em opções para quem aprecia a boa culinária. Temos 

uma gama de estabelecimentos para atender aos mais diversos 

públicos. Por meio do polo, vamos ter a chance de aprimorar a 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos e desenvolver 

estratégias para valorização da gastronomia local. Estou 

bastante empolgado com o programa e tenho certeza que ele 

vai render bons frutos”, disse.

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.
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Fundador da Cacau Show faz palestra em Barra Mansa 
Usar a criatividade e inovação para driblar a crise e ser um líder 
sempre presente, dando o melhor para a empresa e para os 
funcionários. Esses foram os pontos altos da palestra com o 
fundador da Cacau Show, Alexandre Tadeu da Costa, realizada 
no dia 10 de agosto, no auditório da CDL de Barra Mansa. O 
evento, promovido pelo SICOOB em parceria com a ACIAP BM, 
Sicomércio e CDL fez parte de uma série de palestras realizadas 
pela cooperativa, intitulada Tendências 2017. 

A simpatia e humildade de Alexandre, que começou no ramo dos 
chocolates aos 17 anos e hoje conta com 2.233 lojas espalhadas 
pelo país e cinco fábricas, encantou as mais de 250 pessoas 
que participaram do evento. “É possível um negócio dar certo 
num país incerto se usarmos a incerteza como alavanca para o 
desenvolvimento de nossa criatividade e flexibilidade. O Brasil é 
um país que tem muitas vantagens competitivas, a principal 
delas é a criatividade do brasileiro. E um momento como esse 
nos desafia a ter a atitude de sermos protagonista e não vítima 
dessa situação”, destacou Alexandre.

Através de sua história inspiradora, o empresário contou o que faz 
para que sua empresa hoje seja um sucesso de vendas. Ele 
ressaltou que, independente do produto ou serviço que a empresa 
ofereça, é preciso conhecê-lo. “O vendedor tem que encantar o 
consumidor através do seu conhecimento, proporcionando a ele 
uma experiência”, frisou, acrescentando que o segredo para um 
negócio dar certo é ser apaixonado pelo o que faz, ouvir os 
funcionários, cuidar dos detalhes, buscar ser ágil e flexível, e ter 
foco nos resultados.

Essa foi a sexta edição da série de palestras Tendências, realizada 
pelo SICOOB. Os representantes ACIAP BM, Sicomércio e CDL 
fizeram questão de agradecer à cooperativa pela parceria na 
realização do evento e parabenizar Alexandre pela palestra. “O 
empresário deu um grande exemplo para o público do que é ser 
um verdadeiro líder. Ele mostrou a importância da humildade, da 
força de vontade e da valorização do ser humano. E que é possível 
crescer mesmo em tempo de crise, usando a criatividade, e claro, 
trabalhando duro. Foram várias lições de vida e exemplos 
maravilhosos para todos seguirem”, finalizou Rafael Milton 
Teixeira Júnior, presidente da ACIAP BM.
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Que tal encontrar em um portal na internet, informações 
estratégicas para ajudar você a tomar decisões mais rápidas e 
assertivas no seu negócio? É o que propõem o portal do Programa 
Sebrae Inteligência Setorial. Criado pelo Sebrae/RJ, a ferramenta 
oferece às micro e pequenas empresas conhecimento necessário 
para que cresçam de forma sustentável num mundo onde a 
competitividade está cada vez mais acirrada.

O portal disponibiliza um conjunto de informações com o intuito de 
ajudar o empresário a pensar de forma estratégica e tomar 
decisões seguras e precisas, melhorar os resultados do seu 
empreendimento, além de desenvolver e fortalecer o seu setor de 
atuação e alavancar a economia do estado.

São quatro os setores da economia fluminense atendidos pelo 

programa: construção civil, moda, petróleo e gás, e turismo. 

Para ter acesso ao Programa Sebrae Inteligência Setorial e obter 

informações estratégicas analisadas, basta fazer o cadastro 

completo no site www.sebraeinteligenciasetorial.com.br. A 

inscrição é gratuita para todos os tipos de usuários, 

independente do tamanho da empresa ou setor de atuação. 

Com o cadastro completo e finalizado, você terá acesso 

exclusivo a boletins de tendência, relatórios de inteligência e 

notícias diariamente monitoradas sobre seu setor específico de 

atuação e de interesse.

Informações estratégicas em um só lugar
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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
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ACIAP BM
PARTICIPA DA
18ª FLUMISUL 

O diretor da pasta agropastoril, José Alencar, ressaltou que a 
entidade reconhece a importância do setor agropecuário na 
economia local. “Por isso, a Casa apoia eventos e ações que 
beneficiam os produtores rurais, como torneios leiteiros, feiras, 
exposições e programas de recuperação de estradas vicinais”, 
disse Alencar. Ele ainda destacou o apoio da ACIAP BM aos 
produtores de orgânicos. “Por meio do Programa Empreender, 
eles participam de um núcleo e têm acesso a cursos de 
capacitação e ações de marketing para alavancar a produção”.

A ACIAP Barra Mansa marcou presença na 18ª Flumisul (Feira de 
Negócios do Sul Fluminense), que aconteceu entre os dias 13 e 
17 de julho, no Parque da Cidade. A entidade ficou instalada na 
área destinada ao setor rural. “Um dos nossos segmentos de 
atuação é o agropastoril e recebemos com muita alegria o 
convite para estar ao lado dos produtores rurais”, revelou Rafael 
Milton Teixeira Júnior, presidente da ACIAP BM.

VETSUL RJ – A ACIAP BM também marcou presença na área 

nobre da feira, com o estande do VETSUL RJ (Núcleo de 

Médicos Veterinários do Sul Fluminense). O grupo do Programa 

Empreender apresentou aos visitantes suas ações. “Nosso 

objetivo foi divulgar para o público que há médicos veterinários 

éticos e responsáveis que estão unidos para melhorar o setor”, 

declarou Maria Bernadete Gomes, que agradeceu à ACIAP BM e 

ao Sebrae pelo apoio. 

Para o presidente da ACIAP BM, a participação da entidade na 

feira foi bastante positiva. “Foi um momento para estreitar 

relacionamentos e divulgar os convênios e benefícios da Casa 

para os associados. Parabenizamos todos os envolvidos na 

organização da feira e desejamos que bons negócios sejam 

feitos em sua decorrência”, finalizou 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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Mapa Estratégico do Comércio é realizado em Barra Mansa
O Sistema Fecomércio RJ, em parceria com o Sicomércio BM, 

promoveu nos dias 14 e 15 de julho, o encontro da região do 

Médio Paraíba do Mapa Estratégico do Comércio, em Barra 

Mansa. O documento embasa as propostas para o 

crescimento sustentável do setor no estado do Rio, no período 

de 2015 a 2020. A diretoria da ACIAP BM participou do evento, 

onde foram apresentados painéis com formadores de opinião 

e jornalistas.

 

Em Barra Mansa, o encontro resultou em 133 propostas para 

impulsionar o comércio do município. Entre as sugestões para 

o município, destacam-se transformar a rua Beira Rio em um 

polo comercial; remover o pátio de manobras dos trens da 

área central, melhorando o fluxo de veículos e pessoas; e criar 

um sistema de comunicação integrado entre empresários, 

cidadãos e polícia, visando maior eficiência no combate aos crimes. 

“Debater ideias e ouvir os atores locais a fim de desenvolver 
propostas para o crescimento da região torna o Mapa 
Estratégico do Comércio uma iniciativa inédita e tão importante 
para o pleno desenvolvimento socioeconômico do Sul 
Fluminense”, destacou Alberto dos Santos, presidente do 
Sicomércio BM. “O diálogo com os empresários, poder público 
e sociedade civil é fundamental para o entendimento da 
realidade local e para a elaboração de propostas afinadas com 
as necessidades da nossa região, de forma colaborativa. 
Ficamos muito contentes em participar desse momento em 
nossa cidade e parabenizamos a Fecomércio RJ e o Sicomércio 
BM pela promoção evento”, disse Rafael Milton Teixeira Júnior, 
presidente da ACIAP BM.

O levantamento completo será encaminhado ao Poder Público 
ao final de todos os encontros. Também é possível apresentar 
propostas ao preencher formulário, até o final deste mês de 
agosto, na página do Mapa do Comércio na internet: 
www.mapadocomerciorj.com.br.

Empresários debatem
propostas de crescimento

Fecomércio RJ
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Uma caravana formada por representantes de entidades 
empresariais de Barra Mansa e Volta Redonda visitou, no início 
deste mês, o município paranaense de Maringá. O objetivo foi 
conhecer de perto as ações implementadas pelo projeto ‘O 
Futuro da Minha Cidade’. O presidente da ACIAP BM, Rafael 
Milton Teixeira Júnior; o vice-presidente Rodrigo Amorim; e o 
membro do Conselho Superior, Arivaldo Corrêa Mattos, 
representaram a Casa na visita ao lado de diretores das CDL´s de 
Barra Mansa e Volta Redonda, Sinduscon-SF; Metalsul, ACIAP 
VR, Sicomércio Barra Mansa e Volta Redonda, Sulcarj e Aescon.

A comitiva participou de uma série de palestras. Uma delas foi 
com o ex-presidente do Codem (Conselho de Desenvolvimento 
Econômico de Maringá), José Carlos Valêncio. O grupo visitou 
ainda um polo industrial construído pela prefeitura, com toda a 
infraestrutura necessária para receber empresas. A comitiva 
também esteve no almoxarifado central da prefeitura. O local 
abriga um sistema inteligente que integra licitações e compras, 
gerando economia de milhões de reais. 

“Trouxemos na bagagem muito aprendizado e a esperança de 
que é possível planejar e criar uma cidade que concilie 
desenvolvimento e qualidade de vida. Ficou muito claro que não 
adiantar olhar somente para um único foco, precisamos ampliar 
o nosso olhar e direcionar nossa atenção para o bem comum. A 
sociedade precisa deixar de lado o papel de ser apenas 
coadjuvante e passar a fazer parte dessa transformação”, 

destacou Rafael. Segundo ele, a participação das entidades foi 
fundamental para que o projeto desse certo na cidade 
paranaense. “O Codem reúne diversas entidades empresariais 
e sociais e atua acompanhando e cobrando o poder público. O 
envolvimento desses atores foi crucial para o sucesso do 
projeto”, ressaltou. 

A comitiva conheceu ainda o Observatório Social de Maringá 
(OSM). A entidade é formada por um grupo de profissionais de 
diversas áreas que são movidos por um mesmo ideal e todos 
isentos de filiação político-partidária.  “A equipe do OSM se 
reúne uma vez por semana para traçar metas de trabalho, que 
são discutidas e avaliadas por vários integrantes. Toda e 
qualquer informação levantada pelo OSM ou por denúncias da 
comunidade são analisadas pelo Comitê Gestor antes de 
qualquer procedimento. Essas reuniões garantem a segurança 
e confiabilidade na tomada de decisão e divulgação dos 
resultados”, explicou Rodrigo.
 
De acordo com Arivaldo, a ideia é implementar em Barra 
Mansa o modelo de Maringá. “Queremos transformar nossa 
cidade em um lugar melhor para se viver. Por isso, as 
entidades empresariais de Barra Mansa, a exemplo das de 
Volta Redondas, estão se organizando. É um projeto de médio e 
longo prazo, que precisa do envolvimento direto do poder 
público e da sociedade. Seremos coparticipantes nesse projeto: 
não nos limitaremos apenas em cobrar, ajudaremos a construir 
o futuro da nossa cidade”, finalizou Arivaldo. 

Diretores da ACIAP BM conhecem modelo de
gestão de Maringá

POR
DENTRO
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Uma noite de festa e homenagens marcou a comemoração 
dos 67 anos de fundação do Sicomércio (Sindicato do 
Comércio Varejista) de Barra Mansa, Quatis e Rio Claro, 
completados no dia 10 de julho. Para celebrar a data, o 
sindicato prestou uma série de homenagens a pessoas que 
foram destaque em 2015. O evento aconteceu no dia 15 de 
julho, no Espaço M Eventos, em Barra Mansa, e contou com a 
presença de cerca de 400 pessoas.

Foram homenageados pelo sindicato o empresário Luiz Felipe 
Valiante Filho, do Grupo Vila Forte (Personalidade do Ano 
2015); o empresário Hugo Tavares Nascimento, da Drogaria 
Exxi Pharma (Empreendedor do Comércio 2015); Maria 
Madalena Braga, empresária do ramo de beleza 
(Empreendedor Senac 2015); e Michele Lima da Silva, 
empresária do ramo de beleza (Empreendedor Senac 2015).

“O objetivo do Sicomércio com essa premiação é estimular o 
aprimoramento desses empresários, incentivando os que 
acreditam e investem no comércio do nosso município”, 
destacou o presidente do sindicato, Alberto dos Santos Pinto, 
acrescentando que a premiação é realizada há doze anos. 
Além dessas homenagens, o sindicato entregou o título de 
Sócio Honorário do Sicomércio 2015 ao Juiz de Direito da 
Justiça Estadual Francisco Ferraro Junior.

A ferramenta oferecida pela CDL de Barra Mansa conta com 

60 tipos de documentos, como histórico escolar, tradução 

juramentada, certidão de nascimento, casamento e batismo, 

reconhecimento de firma, certidão de protesto, matrícula de 

imóveis.

Alguns dados, como a segunda via da certidão de nascimento, 

por exemplo, só são entregues se a solicitação for feita no 

mesmo cartório onde o documento foi emitido. No entanto, 

vários documentos emitidos em localidades distantes do 

usuário podem ser solicitados via web a partir da contratação 

desse serviço junto a CDL de sua cidade através do SPC 

Brasil.

De acordo com o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 

Júnior, os consumidores interessados terão, ainda, diversas 

opções de pagamento pelos documentos, com preços 

competitivos e atendimento qualificado, seja online ou 

presencial. “Esse é mais um serviço disponível ao empresário 

e à comunidade, na CDL de Barra Mansa, e que visa 

facilidades no dia a dia, segurança em venda e na contratação 

de serviços como esse”, explica Alício Camargo, presidente 

da CDL BM. Saiba mais sobre esse serviço junto à CDL BM: 

(24) 3325-8158.

SPC Cartórios na CDL BMSicomércio BM completa 67 anos

ESPAÇO 
SICOMÉRCIO

ESPAÇO 
CDL
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ARTIGO

Por que exportar?
São diversas as razões que levam uma empresa a tomar a 

decisão de destinar seus produtos para o mercado 

internacional. Entre tantas outras que podem ocorrer devido às 

características de cada empresa, as mais comuns são: 

      Melhorias financeiras: simultaneamente, exportar maximiza 

o capital de giro, reduz o custo financeiro e melhora o fluxo de 

caixa. Esses fatores positivos acarretam em maior 

produtividade do capital na exportação, girando o capital mais 

rápido que no mercado interno e proporcionando maior 

lucratividade à empresa.

     Marketing e status: exportações realizadas para mercados 

cujos níveis de controle são elevados e consumidores 

exigentes, representa um indicador de que os produtos 

fabricados pela empresa possuem qualidade e preço 

competitivo. Essa análise, aos olhos dos consumidores 

brasileiros, significa prestígio e status para a empresa e seus 

produtos, criando assim uma eficiente campanha de marketing indireto.

      Qualidade e operacionalidade: o mercado externo demanda dos 

exportadores técnicas de produção mais desenvolvidas e controles 

de qualidade mais rigorosos. Sendo assim, essa estratégia também 

será adotada para melhorar a operação e qualidade dos produtos 

vendidos no mercado interno, aumentando a competitividade, 

produtividade e lucratividade.

       Redução da instabilidade e diluição de risco: a concentração das 

atividades comerciais apenas no mercado interno expõe a empresa a 

riscos de instabilidade decorrentes de eventuais alterações na 

política econômica. Por essa razão, a destinação de parte da 

produção também ao mercado externo dilui os riscos comerciais e 

econômicos entre mais de um mercado, permitindo maior segurança 

na tomada de decisões.

A essa lista de benefícios proporcionados pela exportação, muitos 

outros fatores podem ser agregados, dependendo de cada empresa, 

porte, setor, do produto e de sua agressividade empresarial.

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

Transformar positivamente a sociedade. Integrar a coletividade 

para dividir experiências e conhecimentos. Unir comércio, 

indústria, empresários, profissionais liberais e comunidade para 

semear ideias e realizar ações. As frases acima traduzem os 

objetivos do ‘Movimenta Geral’. Idealizado pela CDL BM, com 

parceria da ACIAP BM, Sicomércio BM, Prefeitura de Barra Mansa 

e da empresa Tok Final, o projeto foi lançado durante a Flumisul, em julho. 

“Há alguns meses, estamos nos reunindo para debater o projeto. 

Nosso desejo é, por meio da união das entidades e poder público, 

mobilizar a sociedade para transformar a cidade, movimentar 

nossa economia e trazer melhorias”, explicou Alício Camargo, 

presidente da CDL BM. “Enxergamos a necessidade de melhorar 

a positividade das pessoas, aumentar a frequência e fomentar as 

vendas na área comercial, promover conhecimento e formação ao 

lojista, manter um movimento voluntário, gerar lazer e a 

integração com a comunidade”, completou.

Segundo Manoel Duarte, diretor da ACIAP BM que faz parte do 

grupo gestor do projeto, foi definido um cronograma de ações de 

curto, médio e longo prazo. “Vamos movimentar as ruas com 

atividades culturais, artísticas, recreativas, esportivas e de 

cuidados com o bem-estar das pessoas”, explicou o diretor. Ele 

ressaltou que as atividades estão abertas a participação de 

qualquer interessado. “A ideia é fazer um mapeamento de Barra 

Mansa, envolvendo todos os setores da economia, estimulando a 

comunidade”, afirmou. 

“É animador ver o envolvimento de todos nessa ação, pois 

acreditamos que vai ter um resultado positivo. O comércio de 

Barra Mansa precisa disso, afinal é o setor que mais gera 

emprego na cidade e o déficit de investimento no comércio é 

muito grande. A união das entidades vai fazer a diferença”, 

acredita Gleidson Gomes, diretor do Sicomércio BM.
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CIDADE

Entre os condutores da Tocha Olímpica na cidade estiveram seis 

barramansenses: Ricardo Rosas, Renato Pessôa e Nilson 

Abrantes, professores de Educação Física; Bruno Rosas Martini, 

ex-campeão mundial de trampolim; a estudante Carolina Vitória e 

o funcionário público Vitor Hugo Rosa. Antes da passagem da 

chama, a Banda Marcial com o corpo coreográfico desfilaram na 

Avenida Joaquim Leite. A Orquestra Sinfônica do Projeto Música 

nas Escolas recebeu a tocha na Praça da Matriz, onde executou o 

hino nacional. Durante a cerimônia, a prefeitura de Barra Mansa 

realizou um ato solene para o lançamento do selo comemorativo 

aos Jogos Olímpicos, com a imagem da Ponte Ataulfo Pinto dos 

Reis, popularmente conhecida como Ponte dos Arcos. 

O dia 28 de julho de 2016 ficou marcado para sempre na história 

de Barra Mansa. O município foi um dos 335 que receberam a 

passagem da Tocha Olímpica dos Jogos Rio 2016. Ao todo, 16 

condutores tiveram a honra de conduzir a chama olímpica no 

percurso de três quilômetros entre os bairros Bocaininha e 

Estamparia, passando pelas principais ruas do Centro. 

Para comemorar o momento, a diretoria da ACIAP BM produziu 

balões com as cores da bandeira brasileira para distribuir às 

crianças. A entidade também enfeitou a sacada do prédio para 

receber diretores e convidados para assistir a festa. “Foi 

emocionante. Ver a rua lotada de pessoas que acreditam no 

espírito olímpico e são, acima de tudo, brasileiros com orgulho”, 

disse Denyse Singulani, vice-presidente da ACIAP BM, 

agradecendo a presença os convidados. “Representantes de 

várias entidades se reuniram para assistir esse momento e isso 

mostra nossa união a favor da cidade”, completou.

“Ficamos muito felizes com a passagem da Tocha Olímpica em 

nossa cidade. Mais do que eventos esportivos, os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos são momentos históricos em que o 

mundo vê o que a humanidade pode realizar. Eles têm o poder 

único de despertar emoções profundas e positivas em todos nós 

e nos fazer viver os valores olímpicos. Esse foi um momento 

único em nossa cidade, que recebeu a chama olímpica com 

orgulho e respeito. Parabéns aos moradores”, ressaltou 

Francisco Ronaldo Vieira, diretor da entidade. 

Tocha Olímpica:  momento
histórico para Barra Mansa




