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 Aguanil - Campo Belo - Cana Verde - Candeias - Cristais - Santana do Jacaré.

Acesse o site da ACE: www.acecb-mg.com.br

Quando você faz suas compras no comércio local, 
você está investindo e criando mais recursos para sua cidade.

Assim, aumenta o nível de emprego, educação, saúde, habitação e alimentação, 
tornando-a cada vez melhor para se viver.

Cresça com sua cidade. Prestigie o comércio local. 
Comércio forte é garantia de melhor condição social.
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Isso representa um reajuste de 7,5%, que 
corresponde à estimativa para a inflação 
acumulada de janeiro a dezembro deste ano, 
medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC).  A estimativa está no 
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), enviado na sexta-feira (15/04) ao 
Congresso Nacional. A fórmula para calcular 
o reajuste do salário mínimo considera a 
inflação e a variação do Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todas as riquezas do 
país, de dois anos anteriores. Porém, como o 
PIB do Brasil encolheu 3,8% em 2015 e deve 
encolher também em 2016, o reajuste deve 
cobrir apenas a inflação.

Em 2016, alta foi de 11,6%

De 2015 para 2016, o mínimo teve um 
reajuste de 11,6%: passou de R$ R$788 para 
R$880. Essa alta teve impacto direto para 
cerca de 40 milhões de trabalhadores e 
aposentados que recebem o piso nacional e, 
segundo o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, a medida deve causar 
impacto de R$ 30,2 bilhões nas contas 
públicas neste ano.

O governo prevê um aumento do salário mínimo dos atuais R$880,00 
para R$946,00 no ano que vem, conforme antecipou o jornal ´´Agora``

Regra do reajuste vale até 2019

A atual regra de cálculo do salário mínimo, 

que leva em conta a inflação e o crescimento 

da economia, é garantida por lei até 2019. No 

caso de aposentados e pensionistas do INSS, 

a regra vale apenas para os que ganham até 1 

salário mínimo. Quem ganha mais, recebe 

apenas o reajuste equivalente à inflação.  O 

salário mínimo é usado como referência para 

os benefícios assistenciais e previdenciários, 

como o abono salarial, o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e as  

aposentadorias e pensões do INSS. De acordo 

com o governo, a cada R$ 1 de aumento do 

salário mínimo, os gastos previdenciários e 

assistenciais sobem R$ 293,6 milhões.

Mínimo deveria ser de R$ 
3.736,26, diz Dieese

A lei que criou o salário mínimo foi assinada 

em 1936, pelo então presidente Getúlio 

Vargas. A legislação definiu o valor como a 

remuneração mínima devida ao trabalhador, 

capaz de satisfazer suas necessidades de 

alimentação, vestuário, habitação, higiene e 

transporte. Porém, segundo o Dieese 

(Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos), o valor está 

longe disso. Em março, por exemplo, o 

Dieese calcular que o salário mínimo ideal 

para sustentar uma família de quatro pessoas 

deveria ser R$3.736,26. O valor é 4,25 vezes 

o salário atualmente em vigor.

Fonte: www.uol.com.br

SCPC                                                       2.269
SCPC Integrada                                       1.279
SCPC Cheque                                             307
Relatório Simplificado                                 75
SCPC Síntese P.F                                         06
SCPC Fone                                                   07
SCPC Relatório Imobiliário                         08
Certocred PF                                                32
SCPC Completo                                           88
SCPC Score PF                                            16
Relatório Sintético                                        04
Inclusão                                                      538
Exclusão                                                     298

* Casa Lêdo
* Mil Koizas

* Comercial Adenil
* Servidros

* Petrofiltros
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A qualidade dos nossos produtos é a sua segurança

Rua Dom Pedro II, 170 - Centro - Campo Belo - MG

Tel.: (35) 3832-7021

Conheça as 
vantagens e a 

segurança que um 
sistema de 

monitoramento 24h 
pode lhe oferecer.

Trabalhamos também com: 
Cerca Elétrica, Interfones, 
Alarmes Convencionais, 
Motores para Portão e 

Circuito Fechado de TV - 
CFTV.

FAÇA UM 
ORÇAMENTO E 
VEJA COMO É 

BARATO 
PROTEGER SEU 
PATRIMÔNIO.

Não deixe para amanhã 
o que você  pode  
proteger hoje!!!

FORTE SEGURANÇA - uma 
empresa 100% campo-belense. OS MELHORES PREÇOS 

          DA CIDADE

A Forte instala o alarme monitorado em sua residência / 
comércio a custo zero e você só paga a mensalidade

Foi realizada no dia 15/04 uma missão empresarial para levar os empresários de Campo Belo do núcleo Construir do Programa Empreender a 22° 
Feicon a maior Feira de Material de construção da América Latina em São Paulo.
A caravana contou com a presença de 12 pessoas, entre empresários, representantes da ACE e do Sebrae Minas. A Feicon Batimat é o evento 
referência para o setor da construção civil na América Latina. O encontro ideal para a geração de negócios das grandes marcas com arquitetos, os 
seus principais revendedores e distribuidores, para apresentação de lançamentos, produtos e novas tecnologias. 
Em sua 22ª edição, a Feicon Batimat apostou que esse será o ano certo para investir em novos nichos. E é exatamente por isso que a maior feira 
internacional de construção civil é a inspiração certa para o setor encontrar novos produtos, fornecedores, e com isso projetos inspiradores e 
baseados na demanda certa do mercado.
Simultaneamente ao evento, uma agenda paralela palestras, debates, demonstrações, congressos e visitas técnicas fizeram da visita ao evento, 
uma experiência profissional única.

a
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Mais uma vez a ACE Campo Belo realizou uma 
Missão Empresarial para levar empresários 
supermercadistas ao Super Encontro Varejista 
(SEVAR) promovido pela Associação Mineira de 
Supermercados (AMIS).
A décima sexta edição foi realizada na cidade de 
Divinópolis, nos dias 26 e 27 de Abril, no Yellow 
Hall Centro de Eventos em Divinópolis-MG e teve 
como objetivos: apoiar os supermercadistas da 
região, promover a qualificação profissional e 
facilitar contatos com fornecedores.
A comitiva campobelense participou das atividades 
do dia 27 e contou com a participação de 12 
empresários, colaboradores e também da imprensa.
Na oportunidade puderam participar de duas 
palestras: Palestra de Atualização: Como fazer 
mais com menos mantendo a relevância e os 
resultados com o palestrante Valdemar Martins do 
Amaral, sócio fundador e presidente do 
Supermercado ABC e da Palestra Magna: Foco na 
solução e oportunidades com o palestrante Artur 
Ximenes.
Ao final do evento os participantes visitaram os 
stands de diversos fornecedores, degustando vários 
produtos que estavam em exposição.
A AMIS arrecadou diversos alimentos não 
perecíveis, na qual, serão doados para alguma 
instituição de caridade.
A ACE agradece a participação de todos e também 
o apoio do Jornal Ocasião

A ACE Campo Belo participou 
nos dias 25 a 27 de abril, do 
treinamento para os consultores e 
G e s t o r e s  d o  P r o g r a m a  
Empreender realizado na sede da 
Federaminas em parceria com a 
CACB.
Representando a  ent idade 
estavam presentes o consultor 
Laércio Cristino Martins e a 
Gestora do Programa Thaís Alves 
Ferreira.
Na pauta, foram apresentados o 
edital AL Invest 5,0, ferramentas 
do Empreender Convencional 
PrestContas e o Portal do 
Empreender.

ACE Campo Belo participa de capacitação 
do Programa Empreender
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A Associação Comercial e Empresarial de Campo Belo em parceria 
com o Sebrae/MG realizou nos dias 12,13 e 14/04 o Curso Como 
Conduzir Negociações Eficazes nas dependências da entidade. O 
Curso apresenta técnicas que permitem identificar os fatores que 
influencia uma negociação, vivenciar as fases de uma negociação, 
identificar o próprio perfil e do outro negociador, conhecer a 
importância da relação “ganha-ganha” e o fortalecimento de parcerias, 
de forma a aplicá-las no seu dia a dia empresarial, conduzindo 
negociações eficazes. É voltado a empresários e gestores de pequeno 
negócio.

Apresentou o seguinte conteúdo Programático:

- Conceitos e técnicas de negociação;

- Fontes de poder e estilos de negociadores;

- Resultados de uma negociação;

- Estratégias de negociação;

- Habilidades comportamentais no processo de negociação

O Curso apresenta os seguintes benefícios:

- Selecionar estratégias que levem aos melhores resultados possíveis 
nas diferentes situações de negociação.

- Adquirir posturas éticas e flexíveis que favoreçam uma negociação 
ganha-ganha;

- Realizar negociações que possibilitem atingir com eficiência os 
resultados almejados

Durante o período do Curso os empresários participaram de uma 
consultoria de gestão de complementação do Curso com duração de 
01h30 na sede social da ACE.

Foram realizadas no período de 12 a 
14/04 na sede social da ACE, 
c o n s u l t o r i a s  d e  g e s t ã o  d e  
complementação do Curso Como 
Conduzir Negociações Eficazes. As 
consultorias, bem como o Curso, foram 
realizados pela ACE em parceria com o 
Sebrae Minas, na qual, os empresários 
que necessitavam de orientação sobre 
gestão puderam esclarecer suas 
dúvidas, através do atendimento 
prestado pelo consultor do Sebrae 
Minas Luiz Carlos Caldeira Júnior 
d u r a n t e  u m a  h o r a  e  m e i a  e  
individualmente.

Consultorias de Gestão são realizadas na 
sede social da ACE

Participantes do Curso

Os empresários Geraldo Magela Santos e Valdirene Pedrosa Santos durante a Consultoria de Gestão
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A ACE se reuniu na tarde do dia (11/04) com 
o Secretário de Saúde Sr. Israel Alves para 
tirar dúvidas sobre a gripe H1N1 no 
município, com o intuito, de esclarecer os 
associados e contribuir de alguma forma. 
Representando a ACE estavam presentes: o 
Presidente Tiago Correa dos Reis, o diretor 
Ari Paula Amante e a executiva Thaís Alves 
Ferreira. Será enviado pela Secretaria de 
Saúde a ACE, folders e esclarecimentos 
sobre a gripe e cuidados que a população 
deve ter, com o intuito, de conscientização.

A Associação Comercial e Empresarial de Campo Belo realizou na tarde do dia 23/03, uma reunião com a presença do Secretário de Saúde Sr. Israel 
Alves referente a questão dos atestados médicos que tem atingido diversos segmentos empresariais. A falta constante de funcionários da produção que 
não podem ser substituídos rapidamente atrapalha o andamento dos trabalhos, causando perdas consideráveis na produtividade e qualidade dos serviços 
em diversas empresas.  Representando a ACE estavam presentes na reunião o presidente Tiago Correa dos Reis, os diretores Geraldo Magela Santos, Ari 
Paula Amante e a executiva Thaís Alves Ferreira. O Secretário de saúde se prontificou a realizar uma reunião na segunda-feira dia 28/03 com a classe 
médica para que se tenha critérios rigorosos na avaliação médica para que esta prática seja coibida, dificultando a ação de pessoas mal intencionadas que 
usam deste artifício para faltar às suas obrigações trabalhistas, prejudicando àqueles que contribuem ativamente para o desenvolvimento de nossa 
economia.

ACE realiza reunião com Secretário da Saúde
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PROCON JUNTO AO FORNECEDOR

Gianni Carla Ferreira Maia e Campos  
Coordenadora do Procon CB

O Procon de Campo Belo notificou clinicas da cidade a prestarem 
esclarecimentos sobre denúncias de aumento do preço da vacina contra a 
gripe H1N1. Após questionamentos de consumidores, o Procon, como 
órgão de defesa do consumidor,  se viu na obrigação de averiguar se de 
fato houve o aumento dos preços, e principalmente o que motivou isso 
este aumento. O Procon  recebeu reclamações de  consumidores dando 
conta de que, em algumas clínicas particulares, houve reajuste de preços 
acima do que se considera aceitável, diante da crise que a população se 
encontra. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é vedado 
ao fornecedor “elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços".  
Após, se comprovada alguma irregularidade, providências serão 
tomadas. 

Procon notifica clínicas sobre preço de vacina contra H1N1

Foi realizada no dia 29/03 às 18h00 a primeira reunião de apresentação do Programa Empreender 
com o setor do agronegócio voltado para Café e Leite.  A reunião foi aberta pelo presidente da ACE 
Tiago Correa dos Reis que relatou sobre a importância do Programa Empreender e os benefícios que 
o mesmo trará ao setor do agronegócio focado no café e leite. O consultor local do Programa 
Empreender Sr. Laércio Cristino Martins apresentou o Programa Empreender e destacou aos 
presentes que o seu papel será de moderador, ouvindo os anseios e as demandas do setor, para que 
sejam construídas as ações em conjunto. Também estava presente na reunião a presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais, sra. Denise Cássia Garcia. A próxima reunião com o núcleo do 
Café e Leite foi agendada para o dia 11/04 às 19h00 na sede social da ACE.
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Foi realizada no dia 28/03 às 19h00 a segunda reunião de apresentação do Programa Empreender com o setor da Construção Civil.  A reunião foi 
aberta pelo presidente da ACE Tiago Correa dos Reis que relatou sobre a importância dos empresários do segmento da construção civil se 
unirem e participarem do Programa Empreender. O consultor local do Programa Empreender Sr. Laércio Cristino Martins destacou aos 
presentes que o seu papel será de moderador, ouvindo os anseios e as demandas do setor, para que sejam construídas as ações em conjunto e 
realizou a apresentação sobre o Programa. Durante a reunião foi criado um nome para o núcleo da construção civil, na qual, foi escolhido o nome 
Construir. A próxima reunião com o núcleo Construir foi agendada para o dia 19/04.

ACE realiza II - Reunião com o núcleo Construir



Página 09                                                                                                                                                                                                               Notícias Empresariais - Janeiro  /  2016Página 09                                                                                                                                                                                                         Notícias Empresariais - Maio /  2016

No dia 03 de Abril de 2016, às 08:30 horas, aconteceu no salão de reuniões da Santa Casa, a assembleia geral 
para eleição da nova diretoria para o biênio 2016/2018. A nova diretoria administrativa eleita ficou composta 
por: Provedor: Paulo Onofre Ferreira, Vice Provedor: Regis Cambraia Ferreira, 1° Diretor Financeiro: Eli Alves 
de Oliveira, 2° Diretor Financeiro: Luciano de Oliveira Cunha, 1º Diretor Secretário: Paulo Roberto de Sousa 
Maia, 2º Diretor Secretário: Tarlei de Castro. Conselho Deliberativo: Euler Pereira dos Santos, José Geraldo 
Fernandes, José Gusmão Silva Gondim, Luiz Fernando de Oliveira Freitas, Maria de Lourdes Maciel e Bastos, 
Wagner Cardoso, Wilton Alvarenga, Aparício Ferreira Freire, João Roberto Gomide e Nivaldo Alves Teixeira. 
Conselho Fiscal: Abel Rodrigues Neves, Carlos Antônio de Faria, Celso Pereira, Sebastião Almeida Parreira, 
Willys Teixeira e Wilton Alvarenga Luiz. Sucesso a todos e que Deus os abençoe! 

Foi realizada na manhã do dia 
(15/04), na sede social da ACE, 
uma reunião referente ao estudo de 
ações que poderão ser realizados 
em comemoração ao Dia das Mães 
e dos Namorados,  visando 
movimentar o comércio local. 
Estavam presentes na reunião os 
diretores Geraldo Magela Santos, 
Ghiulliano Moreira Baliza e a 
executiva Thaís Alves Ferreira. Em 
breve serão divulgadas as ações que 
serão realizadas para as duas datas 
comemorativas.

JORNAL DA ACE
ANUNCIE AQUI!

Tel.: (35) 3831-2674

Consulte-nos agora mesmo, 
ou você vai esperar a 
concorrência fazer?
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Calendário de Feiras e Exposições 
A Associação Comercial e Empresarial de Campo Belo estará sempre 
divulgando as feiras, rodadas de negócio e exposições, com o intuito, 

de oferecer aos empresários oportunidades de realizar negócios, 
networking e informações relevantes para a classe empresarial.

Surgindo interesse, basta o empresário entrar em contato com a ACE 
Campo Belo que dependendo da demanda será organizada uma 

caravana para participação no evento desejado.

Segue logo abaixo programação para o Mês de Maio:

Calendário de Feiras e Exposições 

APAS 2016
32º Congresso e Feira de Negócios em Supermercados
02 a 05 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: câmaras de comércio, aves, bazar, 
bebidas, carnes, equipamentos leves e pesados, flv, automação, higiene e 
limpeza, mercearia, perecíveis congelados, resfriados e lácteos, pet shop, 
saúde e beleza, suprimentos, embalagens, serviços e importados. Com 
cerca de 690 expositores, será aberto(a) somente a empresários das 14:00 
às 22:00.
Local: Expo Center Norte - São Paulo – SP

INFRA SP
13ª Feira e Congresso Infra SP
03 a 04 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: infraestrutura, segurança, automação, 
limpeza, manutenção, construção, retrofit, administração predial e facility. 
Com cerca de 40 expositores, será aberto(a) somente a empresários das 
08:30 às 19:00.
Local: Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP

BIOMASSA E BIONERGIA
5ª Feira Biomassa e Bioenergia
03 a 05 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: caldeiras, bio digestores, maravalhas, 
cortadores de madeira, equipamentos para fabricação de pellets, 
equipamentos para geração de energia limpa, biogás, seminários e rodadas 
de negócios.
Com cerca de 50 expositores, será aberto(a) somente a empresários das 
10:00 às 18:00.
Local: Centrosul - Florianópolis - SC

CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION
21ª Feira Internacional de Produtos, Serviços e Tecnologia para o 
Segmento de
Cartões, Meios Eletrônicos de Pagamento e Identificação
03 a 05 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: tecnologia para o setor de cartões, meios 
eletrônicos de pagamento, identificação e certificação digital e-commerce. 
Com cerca de 130 expositores, será aberto(a) somente a empresários das 
13:00 às 19:00.
Local: Pavilhão Anhembi - São Paulo - SP

VESUI AMÉRICA LATINA 2016
15ª Feira da Indústria Latino Americana de Aves e Suínos
03 a 05 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: avicultura, suinocultura, biomassa, 
bioenergia e reciclagem animal. Com cerca de 250 expositores, será 
aberto(a) somente a empresários das 10:00 às 18:00.
Local: Centrosul - Florianópolis - SC

DSE SOUTH AMERICA
2ª DSE South America
03 a 06 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: sinalização digital, mobiliário urbano, 
tecnologia interativa, tóten digital, conteúdo para digital signage, mídia 
out of home. Com cerca de 40 expositores, será aberto(a) ao público das 
13:00 às 20:00.
Local: Pavilhão Anhembi – São Paulo - SP

SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL
26ª Serigrafia SIGN Future TEXTIL
03 a 06 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: serigrafia, comunicação visual, 
sinalização, sublimação, impressão digital, impressão têxtil, materiais 
promocionais, brindes e personalização. Com cerca de 650 expositores, 
será aberto(a) ao público das 13:00 às 20:00.
Local: Pavilhão Anhembi - São Paulo - SP

EXPOINGÁ
44ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá
05 a 15 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: indústria, comércio e serviços, pecuária, 
agricultura familiar, máquinas e implementos agrícolas, insumos e 
produtos veterinários, veículos, telecomunicações, inovações 
tecnológicas, entretenimento, lazer, cultura, gastronomia e artesanato. 
Com cerca de 1200 expositores, será aberto(a) ao público das 10:00 às 
23:59.
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro - 
Maringá - PR

SGPA
71ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás
07 a 24 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: produtos agropecuários. Com cerca de 
200 expositores, será aberto(a) ao público das 07:00 às 12:00.
Local: Parque de Exposições de Goiânia - Goiânia - GO

AGROBALSAS 2016
14ª Agrobalsas
09 a 13 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: implementos agrícolas e máquinas. 
Com cerca de 300 expositores, será aberto(a) ao público das 08:00 às 
22:00.
Local: Fazenda Sol Nascente - Balsas - MA

PRONEGÓCIO
39ª Pronegócio
09 a 13 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: confecção, têxtil, vestuário, 
masculino, feminino, infantil, cama, mesa e banho e rodada de negócios. 
Com cerca de 200 expositores, será aberto(a) somente a empresários das 
08:00 às 19:00.
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco - 
Brusque - SC

EXPO CURVELO 2016
73ª Exposição Agropecuária e Industrial de Curvelo
09 a 15 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: exposição, julgamentos e leilões de 
animais, aprimoramento da mostra genética e agronegócio, exposição e 
demonstração de máquinas e equipamentos. Com cerca de 220 
expositores, será aberto(a) ao público das 08:00 às 23:59.
Local: Parque Antônio Ernesto de Salvo - Curvelo - MG

ENERSOLAR
5ª Feira Internacional de Tecnologias para Energia Solar
10 a 12 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: painel fotovoltaico, concentrador 
solar, células solares, suporte de painéis, fotovoltaicos, inversores, 
baterias, placas termosolares, aquecedor solar, coletores solares, bombas, 
boilers, sistemas de medição, aerogeradores, toreres, pas e inversores. 
Com cerca de 85 expositores, será aberto(a) somente a empresários das 
13:00 às 20:00.
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center - São Paulo - SP

EXPOSEC
19ª Feira Internacional de Segurança
10 a 12 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: armas, centrais de monitoramento, 
centrais perimétricas, circuitos fechados, cofres, consultoria, controle de 
acessos, cutelaria, detecção de incêndio, entidades, fechaduras de 
segurança, inteligência industrial, mídias do setor, portas de segurança. 
Com cerca de 800 expositores, será aberto(a) somente a empresários das 
13:00 às 20:00.
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center - São Paulo - SP

FCE COSMETIQUE
20ª Exposição Internacional de Tecnologia para a Indústria Cosmética
10 a 12 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: embalagens, matéria prima, química, 
rótulos, etiquetas, frascos, vidros, máquinas, equipamentos, serviços, 
logística, processos, controle de qualidade, terceirização, analítico, 
laboratorial, equipamentos de processos, fragrâncias, válvulas e sprays. 
Com cerca de 160 expositores, será aberto(a) somente a empresários das 
13:00 às 20:00.
Local: Transamérica Expo Center - São Paulo - SP

POWTECH BRASIL
3ª Conferência e Exposição de Processamento, Análise e Tratamento de 
Pós e Granéis
Sólidos
10 a 12 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: análise de partículas, moagem e 
mistura, além de processos em tecnologia do pó para as indústrias: 
farmacêutica, química, cosmética e alimentícia. Com cerca de 20 
expositores, será aberto(a)somente a empresários das 13:00 às 20:00.
Local: Transamerica Expo Center - São Paulo - SP

AGROBRASÍLIA 2016
9ª Feira de Tecnologias e Negócios
10 a 14 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: exposição e comercialização de 
máquinas e equipamentos agropecuários, caminhões, veículos e 
equipamentos rodoviários, exposição e comercialização de animais, de 
insumos vegetais, seminários e palestras. Com cerca de 450 expositores, 
será aberto(a) ao público das 09:00 às 18:00.
Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci - Brasília - DF

FEIRA BEM CASADOS
10ª Feira para Casamentos e Festas
13 a 15 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: aliança, local para festa, buffet, 
bebida, música, animação, barman, decoração, iluminação, fotografia, 
filmagem, bolo e doces, convite, lembrancinha, foto cabine, locação de 
automóveis, cabelo e maquiagem, dia da noiva, estética e atelier. Com 
cerca de 70 expositores, será aberto(a) ao público das 17:00 às 21:00.
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês - Chapecó - SC

FEIARTE
38ª Feira Internacional de Artesanato
13 a 22 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: peças de artesanato, decoração, 
vestuário, utilidades domésticas, tapetes, acessórios, comidas típicas, 
bijuterias, joias, artes, cultura, entretenimento e presentes. Com cerca de 
200 expositores, será aberto(a) ao público das 14:00 às 21:00.
Local: Expo Renault Barigui - Curitiba - PR

FEIRA DE SANEAMENTO DA ASSEMAE
20ª Exposição de Experiências Municipais em Saneamento
16 a 19 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: saneamento, tecnologia, exposição e 
feira de produtos e equipamentos para o setor de saneamento. Com cerca 
de 100 expositores, será aberto(a) ao público das 09:00 às 18:00.
Local: Sociedade Cultura Artística - SCAR - Jaraguá do Sul - SC

AES BRASIL EXPO 2016
20ª Convenção e Exposição de Tecnologia: Áudio, Vídeo, Iluminação e 
Instalações
Especiais
17 a 19 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: áudio, vídeo, iluminação e instalações 
especiais. Com cerca de 70 expositores, será aberto(a) somente a 
empresários das 13:00 às 21:00.
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP

HOSPITALAR
23ª Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, Serviços e 
Tecnologia para
Hospitais, Laboratórios, Farmácias, Clínicas e Consultórios
17 a 20 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: empresas e profissionais das áreas de 
equipamentos hospitalares, tecnologia médica, emergência e transporte, 
ortopedia e fisioterapia, medicamentos e farmácia hospitalar, 
construções e manutenção, hotelaria e mobiliário, uniformes e nutrição. 
Com cerca de 1250 expositores, será aberto(a) ao público das 12:00 às 
21:00.
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP

MECÂNICA
31ª Feira Internacional da Mecânica
17 a 21 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: aeroespacial, ferroviário, 
automobilístico e autopeças, embalagem, energia, metalurgia, fundição, 
siderurgia, usinagem, soldagem, petroquímico e químico, oil & gás, 
naval, indústria geral. Com cerca de 2100 expositores, será aberto(a) ao 
público das 09:00 às 17:00.
Local: Anhembi - São Paulo - SP

FENAHABIT / FABRICON 2016
12ª Feira da Tecnologia da Decoração, Habitação e Imobiliário
19 a 22 de maio de 2016
Linhas de Produtos e/ou Serviços: imobiliário, decoração e habitação, 
serviços condominiais, segurança, jardinagem, gestão e cursos. Com 
cerca de 150 expositores, será aberto(a) ao público das 13:00 às 20:00.
Local: Parque Vila Germânica - Blumenau - SC
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Luiz Marins 
ANTHROPOS MOTIVACION & SUCCESS

Fique por dentro das 
notícias da ACE 

através do boletim 
eletrônico, site, 
informativo e 

Facebook.

Essa pergunta me foi feita num seminário de 
presidentes de empresa. Eles me relataram casos e 
mais casos em que dizem ter tentado mudar o 
comportamento ou modo de ser de diretores, 
gerentes, supervisores e mesmo colaboradores em 
geral, sem sucesso. 
Será mesmo impossível mudar alguém? É claro que 
não, respondi a eles, mas é preciso que essa pessoa 
QUEIRA MUDAR. Não basta que nós queiramos 
que ela mude. Se ela não quiser, não usar toda a sua 
inteligência e vontade para mudar, nada acontecerá. 
Esse é o desafio. ``Lembrei a ele dos versos de 
Horácio (Epístolas, I, 10,24) em que ele diz ``Ainda 
que expulses a natureza de alguém, ela sempre 
voltará a reaparecer.``

 mudar uma pessoa?
E Horácio se referia exatamente à índole de uma 
pessoa que dizia ele ser impossível expulsar. 
Vejo pessoas que querem mudar outras pessoas e 
passam uma vida inteira nessa luta inglória. Conheço 
pessoas que têm uma visão positiva do mundo, das 
coisas, da realidade, assim como conheço pessoas 
que têm uma visão extremamente negativa de tudo. 
Conheço pessoas que só conseguem ver o lado 
negativo das pessoas, assim como conheço pessoas 
que vêem o mundo através de lentes cor de rosa, 
como se diz popularmente. Como mudar uma 
pessoa? 
A maior dificuldade está nela mesma, depende 
integralmente dela. O esforço que ela terá que fazer 
para mudar será enorme e sua “natureza” anterior 
voltará a qualquer descuido, descontrole ou falta de 
domínio da vontade. Para mudar hábitos arraigados, 
a forma de ser ou a visão do mundo que possuímos é 
preciso muita determinação e disciplina. 
A reflexão final que fiz com esse grupo de 
presidentes foi: será que precisamos mudar as outras 
pessoas ou seremos nós que temos que mudar? Ao 
invés de dizer: essa pessoa me irrita, não seria mais 
justo e honesto eu me perguntar: por que me irrito 
tanto com essa pessoa? 
Em vez de querer mudar as pessoas e o mundo é 
preciso que façamos nós o grande esforço de 
inteligência e vontade para mudar a nós próprios e 
não sermos tão críticos e julgadores dos outros. É 
preciso ter a humildade de reconhecer que não somos 
donos da verdade, nem somos perfeitos e melhores 
que as outras pessoas. Assim, se é tão difícil mudar os 
outros, mude-se a si mesmo. 
Pense nisso. Sucesso! 

* FERNANDO IAGO ALVES
* MADEIREIRA MASTER
* 3D ENGENHARIA LTDA

* FISIOAL
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