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

12 de junho 
Dia dos Namorados

Dias                                                                                                                                           Horários 

10/06 (Sexta-feira)                                                                                                                                                     Até às 19h00
11/06 (Sábado)                                                                                                                                                           Até às 15h00
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As 05 empresas que mais consultaram o SCPC

ESTATÍSTICA SCPC                    

Notícias Empresariais - Junho / 2016

Período analisado: 20/04 a 19/05/2016

SCPC                                                              2458
SCPC Cheque                                                   261
SCPC Integrada                                              1670
Adicional Protesto Nacional                             213
Consulta PJ                                                         06                                                                                                                                     
Empresarial Completo                                        06
Consulta PF                                                        04
Adicional Score                                                  12
SCPC Net PJ                                                      20
Certocred PF                                                      20
SCPC Completo                                                 67
Relatório Simplificado                                       97
Adicional Score de 6 meses                               13                                                                                              
Inclusão                                                            706                                                 
Exclusão                                                           339

Fonte: www.administradores.com.br

Nem só a "crise" gera desafios para os 
negócios atualmente. Veja o que você pode 
fazer para antecipar outras dificuldades e ter 
sua equipe e empresa à frente da 
concorrência.
Muitas vezes ouço de pequenos e médios 
empresários e seus funcionários que “estão 
vivendo tempos difíceis devido à 
concorrência”, e os principais motivos são a 
guerra de preços e o roubo de talentos entre 
empresas.
Neste momento, devemos colocar em 
perspectiva a estratégia da empresa somada 
ao entendimento do mercado em que está 
inserido – e é aqui onde entra o conhecimento 
da concorrência. Percebo que muitas PMEs 
ainda não fazem benchmarking com a 
frequência que seu negócio demandaria, e 
com isso perdem espaço de mercado, ficando 
engessados em práticas que rapidamente se 
tornam obsoletas e abrindo espaço para que 

seus clientes externos (consumidores) e 
internos (funcionários) troquem de 
fornecedor / empregador.
Quais são os seus principais players de 
mercado? O que eles têm feito que você mais 
admira? E quais ações eles têm tomado que 
hoje você ainda não compreende? Como 
você conversa e mantém contato com seus 
concorrentes? Quais oportunidades seus 
concorrentes estão desprezando no mercado 
atual, e da qual você poderia se beneficiar 
caso sua empresa investisse nela?
Estar atento aos movimentos da concorrência 
através de evidências e benchmarking 
constante levam qualquer empresa a 
aprender mais rápido e gerar planos de ação 
para aproveitar oportunidades até então 
obscuras, mas que começam a se construir 
quando seus líderes focam na busca de 
soluções e superação de suas metas – ao invés 
de apenas preservar a situação atual e 
lamentar quando a concorrência incomoda 
de forma mais intensa.
Por isso, para prevenir-se das ações da 
concorrência, não reaja – mas seja ativo, 
tenha visão antecipada, crie seus caminhos 
para atuar no momento mais indicado pelo 
seu planejamento ou até mesmo pelas 
oportunidades percebidas!
Vamos à ação! Por qual dos insights acima 
você pode começar para gerar as 
transformações que precisa em sua empresa?

* Casa Lêdo
* Mil Koizas

* Mauri Tratores
* Comercial Adenil

* Petrofiltros
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Christian Albernaz Pimenta

Adailton Nascimento

SORTEIO NO DIA 06/06 às 15h30 
NA SEDE SOCIAL DA ACE 

NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 143-CENTRO 

A ACE Campo Belo estará sorteando 
para as Empresas Associadas 03 Jantares 

no Campo Belo Country Club, exceto bebidas.
Todos os Associados Ativos e com as 

mensalidades em dia estarão concorrendo.
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A Associação Comercial e Empresarial de Campo Belo realizou na tarde do dia (06/05) às 15h30 na sede social da ACE o sorteio da Campanha do 
Dia das Mães onde foram sorteados 11 prêmios.
Entre os prêmios sorteados estavam: 01 anel de Ouro 18k com esmeralda, 01 Jogo de Toalhas, 01 calça jeans, 01 Kit feminino da Água de Cheiro, 
01 Vale-Maquiagem, 01 manta, 01 cesta de café da manhã, 01 Jogo de panelas, 01 Sapatilha, 01 caixa de bombom e 01 flor artificial. 
Estavam concorrendo ao sorteio todas as pessoas que através da homepage da entidade no facebook curtissem o post, compartilhasse e 
comentasse com a resposta referente a seguinte pergunta: “ Qual entidade está distribuindo diversos prêmios para o Dia das Mães”. Ao todo 200 
pessoas estiveram concorrendo aos prêmios. O sorteio foi aberto pelo presidente da Comissão de Campanhas Geraldo Magela dos Santos que 
iniciou os trabalhos. Cada diretor tirou da urna um nome que estava concorrendo. 
Estavam presentes no sorteio os seguintes diretores da ACE: O presidente Tiago Correa dos Reis, os diretores: Geraldo Magela, Tarlei de Castro, 
Osmar Martins Porto,  o empresário Abel Rodrigues Neves e as colaboradoras Thaís Alves Ferreira,  Adelieny Ferreira Miranda e Kamla Silva.
Após o sorteio os nomes dos ganhadores foram anunciados ao vivo na Rádio 98 FM no Programa do radialista Beto Santana e também na 
homepage da ACE no facebook.
Segue logo abaixo os nomes de todas ganhadoras: 

1)Luana Correa ganhou 01 anel de Ouro 18k com esmeralda-Brinde da 
LSR Jóias 
2) Joyce Costa Silva ganhou 01 Caixa de Bombom-Brinde da Cacau 
Show. 
3)Isabella Costa ganhou 01 Calça Jeans-Brinde da Império da Moda.
4)Lilian Faria Rocha ganhou 01 Kit da Água de Cheiro.
5)Michelly Milani ganhou 01 sapatilha-Brinde da Loja Pio XII
6)Luhellen Alvarenga Chrispim ganhou 01 Jogo de toalhas - Brinde da 
Casa Paraná

7)Jessica Karla Eh Rafael ganhou 01 Cesta de Café da Manhã-Brinde 
da Floricultura Célia Flores.
8) Alessandra Alves Neves Sales ganhou 01 Jogo de Panelas-Brinde 
do CB Supermercado
9)Monica Reis ganhou 01 Flor Artificial-Brinde da Loja Santa Clara
10)Lucinéia Martins Correa ganhou 01 Vale Maquiagem-Brinde do 
Salão da Sirlene
11) Sarah Cristine ganhou 01 Manta-Brinde da Empresa Magazine 
Góias

Prêmios que foram sorteados Nomes de todos participantes do sorteio
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A Associação Comercial e Empresarial de Campo Belo realizou na primeira semana de Maio a 
Campanha virtual através da homepage da entidade no facebook, na qual, as pessoas que curtissem o 
post, compartilhasse e comentasse com a resposta referente a seguinte pergunta: “ Qual entidade está 
distribuindo diversos prêmios para o Dia das Mães” estaria automaticamente concorrendo a 11 prêmios, 
sendo eles: 01 anel de Ouro 18k com esmeralda, 01 Jogo de Toalhas, 01 calça jeans, 01 Kit feminino da 
Água de Cheiro, 01 Vale-Maquiagem, 01 manta, 01 cesta de café da manhã, 01 Jogo de panelas, 01 
Sapatilha, 01 caixa de bombom e 01 flor artificial. 
No dia 09 de Maio começaram a ser entregues os prêmios as ganhadoras. A ACE agradece a todos as 
empresas patrocinadoras: LSR Jóias, Casa Paraná, Império da Moda, Água de Cheiro, Salão da Sirlene, 
Magazine Góias, Floricultura Célia Flores, CB Supermercado, Loja Pio XII, Cacau Show e a Loja Santa 
Clara.
Veja todas as fotos da entrega dos prêmios logo abaixo:

Luana Correa ganhou 01 anel de Ouro 18k 
com esmeralda-Brinde da LSR Jóias 

Joyce Costa Silva ganhou 01 Caixa de 
Bombom-Brinde da Cacau Show

Isabella Costa ganhou 01 Calça Jeans 
Brinde da Império da Moda

Lilian Faria Rocha ganhou 01 Kit da Água 
de Cheiro

Michelly Milani ganhou 01 sapatilha
Brinde da Loja Pio XII

Luhellen Alvarenga Chrispim ganhou 01 
Jogo de toalhas-Brinde da Casa Paraná

Jessica Karla Eh Rafael ganhou 01 Cesta de Café da 
Manhã-Brinde da Floricultura Celia Flores.

Alessandra Alves Neves Sales ganhou 01 
Jogo de Panelas-Brinde do CB 

Supermercado

Monica Reis ganhou 01 Flor Artificial
Brinde da Loja Santa Clara

Lucinéia Martins Correa ganhou 01 Vale Maquiagem 
Brinde do Salão da Sirlene

Sarah Cristine ganhou 01 Manta-Brinde da Empresa 
Magazine Góias



Página 05                                                                                                                                                                                                         Notícias Empresariais - Junho  /  2016

Foi realizado no dia 07/05(sábado) na Av. Afonso Pena o Pit Stop realizado pela Rádio 98 FM com o 
apoio da Associação Comercial e Empresarial de Campo Belo.Diversos locutores da rádio 98 FM 
estavam presentes na Avenida Afonso Pena (em frente a Loteria Monte Castelo) cujo objetivo do Pit Stop 
foi homenagear todas as mães e movimentar o comércio local. Foram entregues rosas e diversos brindes 
as mães e também a quem passava pelo local.
A Associação Comercial e Empresarial de Campo Belo esteve representada pelo presidente Tiago Correa 
dos Reis, pelos diretores Paulo Onofre Ferreira e Ari Paula Amante e pela equipe: Thaís Alves Ferreira, 
Adelieny Ferreira Miranda e Kamila Silva. 
O presidente da ACE fez um pronunciamento parabenizando a todas as mães, destacou a expectativa do 
comércio e o horário especial de funcionamento das empresas no sábado.
A equipe da ACE também esteve na Rua Benjamin Constant e Dom Pedro II distribuindo rosas as mães 
que passavam pelo local.

Equipe da ACE preparando as rosas com os cartões que 
foram entregues no Pit Stop

Equipe da ACE e da Rádio 98 FM durante o Pit Stop 
na Avenida Afonso Pena
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Foi realizado no dia 03/05 o Dia do MEI em 
Campo Belo uma parceria da ACE com o Sebrae 
Minas. O dia do MEI é destinado pelo Sebrae para 
orientar quem quer se tornar um MEI e para quem 
já é e quer melhorar a gestão do negócio, o Sebrae 
em Minas Gerais promoveu a 8º Semana do 
Microempreendedor Individual.
Representando o Sebrae Minas estavam presentes 
o técnico regional Eduardo Pereira Avelino e os 
assistentes Roberta Júlia da Silveira e Breno 
Caetano Lasmar.
As atividades foram realizadas de 2 a 6 de maio 
em diversas cidades mineiras. Em Campo Belo 
foi realizado no dia 03 de Maio, e atuou nas 
seguintes demandas:                                         .
1-FORMALIZAÇÃO: As Condições, os 
Benefícios e o Passo a Passo para abertura do 
CNPJ MEI;
2-ALTERAÇÃO de CADASTRO no Portal do 
Empreendedor (CNAE - Atividade, Endereço, 
Nome Fantasia...);
3-EMISSÃO de DAS -  Guia de Recolhimento;
4-DECLARAÇÃO ANUAL - DASN SIMEI 
(Declaração Anual do Simples Nacional - 
Microempreendedor Individual);
5-DICAS de GESTÃO EMPRESARIAL;
6 - A T E N D I M E N T O  S E B R A E  N O  
EMPREENDIMENTO;
7-FERRRAMENTAS DE GESTÃO e 
MATERIAIS.

Uma vez por mês o Sebrae estará atendendo em Campo Belo, para maiores informações basta entrar em contato e agendar 
um horário nos tels. 3831-2674 ou 3832-2503

Venha fazer parte da Rede de Convênios da ACE Campo Belo, mais de 100 profissionais(médicos, dentistas, laboratórios, 
empresas em geral) que estão credenciados na rede!!!

Maiores informações pelos tels. 3831-2674/3832-2503(Falar com Thaís)



Página 07                                                                                                                                                                                                          Notícias Empresariais - Junho /  2016

PROCON JUNTO AO FORNECEDOR

Gianni Carla Ferreira Maia e Campos  
Coordenadora do Procon CB

Limitação de Internet
O Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG), por meio da 14ª Promotoria de 
Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, 
participou dia 12 de maio, de uma audiência 
pública promovida pela Comissão de Defesa 
do Consumidor e Contribuinte da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para 
discutir a limitação de dados da internet banda 
larga fixa.  A audiência teve a participação de 
deputados estaduais (integrantes da Comissão 
de Defesa do Consumidor e Contribuinte da 
ALMG), de representantes do Procon 
Assembléia, do MPMG, da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), do Conselho 
Diretor da Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor (Proteste), de operadoras de 
telecomunicações (Vivo, Oi, Tim e Claro/Net)

Fonte: MPMG

A Santa Casa busca proporcionar sempre atendimento de qualidade à 
população de Campo Belo e região. Com isso, investe em obras para 
melhoria e ampliação da capacidade de atendimento. Atualmente, está em 
curso a obra de ampliação das enfermarias, que contará com 17 novos 
leitos. Em Junho, terá início a obra para construção do laboratório de 
análises clínicas.  É a Santa Casa buscando proporcionar cada vez mais 
conforto, segurança, qualidade e humanização no atendimento prestado à 
população.

JORNAL DA ACE
ANUNCIE AQUI!

Tel.: (35) 3831-2674

Consulte-nos 
agora mesmo, 

ou você vai 
esperar a 

concorrência  
fazer?

e da Associação dos Provedores de Internet e 
Telecomunicações.  De acordo o MPMG, a 
instituição é contrária ao bloqueio, tendo em 
vista a legislação vigente no país  em especial 
o art. 7º do Marco Civil da Internet, além de 
dispositivos do Código de Defesa do 
Consumidor e da Constituição Federal. O  
Marco Civil da Internet eleva a internet à 
categoria de serviço essencial e esse tipo de 
serviço não pode ser interrompido.  
O Ministério Público explicou que irá 
acompanhar o andamento da ação ajuizada 
pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) no Distrito Federal, na qual 
o Ministério Público do Distrito Federal 
deverá atuar como litisconsorte para que a lei 
seja aplicada corretamente. 
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O Prefeito Municipal Richard Miranda Resende À esquerda a executiva da ACE Thaís Alves Ferreira e o 
Presidente Tiago Correa dos Reis 

O Presidente do Sindipúblico Juarez Ribeiro 

O prefeito Richard Miranda autorizou 
antecipar o pagamento do décimo terceiro e o 
vencimento relativo ao mês de abril dos 
servidores públicos municipais e também do 
DEMAE para o dia 06 de maio.
O DECRETO Nº 3.253, DE 26 DE ABRIL DE 
2016, antecipa a data de liberação da primeira 
parcela do 13º salário, exercício de 2016, 
inclusive do DEMAE, Secretários Municipais 
e Prefeito.                              .
O valor do adiantamento do 13º salário é 
direito social reconhecido no texto 
constitucional; o mesmo texto garante que a 
primeira parcela do 13º salário deve ser paga 
no decurso do primeiro semestre; o que não 
traz prejuízo ao servidor público tendo em 
vista que a segunda parcela do décimo 
terceiro salário será paga em dezembro do 
corrente ano de acordo com a remuneração 
percebida neste mês. De acordo com o 
prefeito isso é reflexo de quem fez o dever de 
casa, na tarefa de organizar as finanças do 
Município. Richard Miranda ressalva que a 
intenção do adiantamento foi motivada com a 
data do “dia das mães”, o que terá um reflexo 
muito significativo no comercio local. 
“Decidimos antecipar esse pagamento 
visando o dia das mães, a data movimenta o 
comércio e gera renda e trabalho num 
momento tão necessário.

O cuidado com nosso servidor público fez 
com que, por nossa determinação, os 
recursos fossem reservados e todos os 
servidores pudessem receber antecipa-
damente o pagamento da primeira parcela do 
13º e o salário referente ao mês de abril. 
Neste momento de crise, a antecipação é um 
incentivo ao desenvolvimento, já que injeta 
recursos e fortalece a economia local”, 
afirmou.
O presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Campo Belo, Tiago Correa, 
fez questão de ressaltar a importância que 
será essa atitude do executivo municipal. 
“Eu em nome do toda diretoria da ACE, 
gostaria de agradecer o prefeito Richard 
Resende, foi uma atitude louvável, vai 
contribuir muito no comercio local 
aproveitando a oportunidade do dias das 
mães. Só temos que agradecer, estaremos 
sempre de portas abertas para qualquer 
parceria que venha do prefeito que sempre 
demonstrou empenhado no desenvolvimento 
do nosso comercio local. Com este apoio do 
prefeito será possível os objetivos serem 
alcançados, tanto os êxito nas campanhas, 
que é fundamental para o fortalecimento 
comercial", ressaltou.
O Presidente do Sindicato dos Servidores 
Municipais, Juarez Ribeiro, foi outro que 

aprovou a atitude do prefeito.                   .
“Qualquer dinheiro que venha antecipado ao 
servidor é sempre bem vindo. O servidor 
poderá dia das mães presenteá-las sem 
desculpas, mais uma vez o prefeito 
valorizando os nossos servidores”, disse.
Alguns funcionários aproveitarão o 
adiantamento para quitar dívidas atrasadas, 
como é o caso da auxiliar de serviços gerais, 
Frances Mara Pena (a Branca).
"Foi uma ótima notícia, queria aproveitar e 
agradecer o prefeito Richard Resende, vou 
aproveitar para quitar dívidas atrasadas e 
principalmente dar um ótimo presente para 
minha mãe, e melhor de tudo, sem ter que 
ficar devendo", completou.
A Gerente Executiva da Associação 
Comercial e Empresarial, Thaís Ferreira 
comunicou que a semana que antecede o dia 
das mães, os comércios de Campo Belo 
sofrerão mudanças no horár io de 
funcionamento. 
Segunda a quarta: 08h00 às 19h
Quinta e sexta feira: 08h às 20h
Sábado: 08h às 19h. 
Cerca de um mil e quinhentos servidores 
serão gratificados com esse decreto, com 
isso, injetará aproximadamente cinco 
milhões de reais no município.
                     Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Belo 
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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

Reuniões com os núcleos Construir e Café & Leite estão sendo realizadas 
quinzenalmente na sede social da ACE.

A sobrevivência das empresas, principal-
mente as de pequeno porte, em um mundo 
globalizado, onde maiores exigências são 
criadas a cada dia, é um fator de preocupação 
para o governo e para entidades financeiras e 
de apoio empresarial no Brasil, que entre 
outros fatores, precisam buscar alternativas 
efetivas para os empreendedores e 
profissionais que trabalham com esse setor da 
sociedade. Essa busca de alternativas se torna 
ainda mais necessária quando se leva em 
conta pesquisa realizada pelo Sebrae (2004), 
que mostra que um grande número de 
empresas, a maioria de pequeno porte, 
acabam por finalizar suas operações nos 
primeiros anos de existência. Conforme 
apontam os dados do Sebrae, a taxa de 
mortalidade empresarial no Brasil, apurada 
entre as empresas constituídas e registradas 
nas juntas comerciais dos estados brasileiros 
nos anos de 2000, 2001 e 2002, mostra o 
preocupante dado de que 49,4% das empresas 
encerraram as atividades com até 02 (dois) 
anos de existência, 56,4% com até 03 (três) 
anos e 59,9%  não sobrevivem  além dos 04

(quatro) anos. Assim, elevar a competitivi-
Dade e conseqüentemente a sobrevivência 
das micro e pequenas empresas é o objetivo 
principal do Empreender, um programa que 
busca incentivar a busca de novos mercados e 
tecnologias, sensibilizar os empresários para 
adoção de posturas frente aos desafios atuais 
e futuros e desenvolver lideranças 
empresariais. De iniciativa da CACB, em 
parceria com o Sebrae, o programa está 
presente em todas as unidades federativas e 
visa o fortalecimento da micro e pequena 
empresa ao reunir empresários de um mesmo 
município nos chamados núcleos setoriais.
Os núcleos setoriais são grupos de 
empresários de um mesmo segmento que se 
reúnem periodicamente nas Associações 
Comerciais. Nos núcleos, os empresários, 
com o apoio de um consultor, cujo papel 
principal é o de moderar as reuniões, 
discutem problemas comuns e buscam 
soluções conjuntas. O diferencial de tantos 
outros programas é que no Empreender as 
soluções vêm "de baixo para cima, ou seja, 

são apontadas e executadas pelos próprios 
empresários. Para tanto, o consultor, como 
facilitador das reuniões, faz uso de uma 
metodologia específica para trabalho com 
grupos originada na Alemanha, denominada 
METAPLAN.
A metodologia METAPLAN agrega a já 
conhecida tempestade de idéias em grupos 
(brainstorming) e a busca de metas e ações 
conjuntas.
O que reflete com fidelidade o espírito do 
Programa é a forma de associativismo que ele 
propõe. Por ela, ninguém é obrigado a 
participar de um Núcleo Setorial. O 
convencimento vem pela nova visão de 
parceria, na qual o concorrente, longe de ser 
um competidor, é um cooperador de seu 
concorrente. E ainda com um diferencial: 
todos ganham.
O mais importante: O Programa vem 
conquistando o Brasil. Até o mês de julho de 
2006, 30.000 empresas se reuniam 
semanalmente em todo o país para discutir os 
problemas que enfrentam no cotidiano, com 
resultados realmente notáveis.

Empresários do Núcleo Construir Empresários do Núcleo Café & Leite
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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 Junho:

Calendário de Feiras e Exposições 

FEIRA EBS - EVENTO BUSINESS SHOW
14ª Feira EBS - Evento Business Show
01 a 02 de junho de 2016
Feira / Internacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: destinos, espaços e fornecedores para 
eventos corporativos, incentivos, feiras e congressos. Com cerca de 150 
expositores, será aberto(a) somente a empresários das 14:00 às 19:00.
Promoção: EBS Feiras e Editora Ltda
Local: Centro de Convenções Rebouças - São Paulo - SP

FEIRA ECOBAHIA AMBIENTAL
3ª Feira de Educação Ambiental
02 a 05 de junho de 2016
Exposição / Nacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: produtos para meio ambiente e 
saneamento. Com cerca de 300 expositores, será aberto(a) ao público 
das 17:00 às 22:00.
Promoção: Feiras Delfim Marketing e Congressos Ltda.
Local: Universo Universidade - Salvador - BA

EXPOBENTO
26ª Exposição de Bento Gonçalves
02 a 13 de junho de 2016
Feira / Nacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: indústria, comércio e serviços. Com 
cerca de 450 expositores, será aberto(a) ao público das 18:00 às 22:30.
Promoção: Bento Convention Bureau
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves - Fundaparque - Bento 
Gonçalves - RS
 
EXPO PARQUES E FESTAS 2016
10ª Feira Internacional de Produtos e Serviços para Parques, Buffets e 
Festas 03 a 06 de junho de 2016
Feira / Internacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: setor parques: animatrônicos, 
brinquedos e equipamentos, cenografia, atrações e entretenimento,
jogos e equipamentos, infláveis, pisos especiais e equipamentos, 
playground, serviços. Setor festas: artigos de festas e decoração, 
alimentos e confeitos. Com cerca de 150 expositores, será aberto(a) 
somente a empresários das 10:00 às 19:00.
Promoção: Francal Feiras e Empreendimentos Ltda.
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP

NATAL SHOW 2016
7ª Feira de Artigos de Natal, Decoração e Presentes
03 a 06 de junho de 2016
Feira / Nacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: arranjos de mesa, artigos de 
decoração, árvores, bolas e velas, bonecos, caixas e papéis de presente, 
cenários, fitas e tecidos, guirlandas e presépios, iluminação, peças 
artesanais, presentes, utensílio especiais. Com cerca de 110 expositores, 
será aberto(a) somente a empresários das 10:00 às 19:00.
Promoção: Francal Feiras e Empreendimentos Ltda.
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP

THE CANDY SHOW 2016
3º Salão e Oficinas de Doces, Confeitos e Snacks
03 a 06 de junho de 2016
Feira / Internacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: doces, balas, chocolates, salgados, 
biscoitos, acessórios, máquinas e confeitaria. Com cerca de 20 
expositores, será aberto(a) somente a empresários das 10:00 às 19:00.
Promoção: Francal Feiras e Empreendimentos Ltda.
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP

HAIRNOR
7ª Feira de Beleza do Nordeste
04 a 06 de junho de 2016
Feira / Nacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: negócios, lançamentos de produtos, 
equipamentos e serviços para os setores de cabelos, beleza, cosmética e 
estética. Com cerca de 280 expositores, será aberto(a) ao público das 
12:00 às 20:00.
Promoção: Autonor Empreendimentos e Consultoria Ltda.
Local: Centro de Convenções de Pernambuco - Olinda - PE

EXPOALUMÍNIO
6ª Exposição Internacional do Alumínio
07 a 09 de junho de 2016
Feira / Internacional / Bienal
Linhas de Produtos e/ou Serviços: produtos semi-acabados, produtos 
de alumínio para aplicações especiais, tratamento de superfície, 
instalações, máquinas, acessórios, equipamentos e suprimentos para 
extração e processamento, reciclagem, matérias-primas e produtos de 
metal primário. Com cerca de 170 expositores, será aberto(a) somente a 
empresários das 11:00 às 20:00.
Promoção: Reed Exhibitions Alcântara Machado
Local: São Paulo Expo - São Paulo - SP

SUPERBAHIA 2016
7ª Feira e Convenção Baiana de Supermercados
07 a 09 de junho de 2016
Feira / Nacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: alimentos, atacadistas, 
automação/gestão, bazar, bebidas, equipamentos, flv, higiene, beleza, 
limpeza, pet shop, serviços financeiros e suprimentos. Com cerca de 60 
expositores, será aberto(a) somente a empresários das 14:00 às 22:00.
Promoção: ABASE
Local: Itaipava Arena Fonte Nova - Salvador - BA

EXPOGOIÁS BRASIL
10ª Multifeira Expogoiás Brasil
07 a 12 de junho de 2016
Feira / Nacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: artigos para casa, decoração, 
utilidades para o lar, móveis, artesanato, cultura, arte, roupas, calçados, 
acessórios, presente, moda e tendência. Com cerca de 200 expositores, 
será aberto(a) ao público das 12:00 às 21:30.
Promoção: MSS Promoções e Turismo
Local: Centro de Convenções de Goiânia - Goiânia - GO

TECNOFRIGORÍFICO
9ª Feira da Indústria e Processamento de Carnes, Aves e Pescados 08 a 
10 de junho de 2016
Feira / Internacional / Bienal
Linhas de Produtos e/ou Serviços: máquinas, equipamentos, 
embalagens, condimentos, insumos, refrigeração, logística, 
higienização,
automação e serviços para o setor de processamento de carnes, aves e 
pescados. Com cerca de 82 expositores, será aberto(a) ao público das 
14:00 às 21:00.
Promoção: F. Everton Feiras de Negócios Ltda.
Local: Centro de Eventos do Ceará - Fortaleza - CE

AUTOPAR
8ª Feira de Fornecedores da Indústria Automotiva
08 a 11 de junho de 2016
Feira / Nacional / Bienal
Linhas de Produtos e/ou Serviços: autopeças, acessórios, linha leve e 
pesada, moto peças, ferramentas, pneus, lubrificantes, aditivos, 
equipamentos, linha automotiva, oficinas mecânicas, elétrica, 
reparação, tecnologias, som e customização. Com cerca de 540 
expositores, será aberto(a) somente a empresários das 10:00 às 16:00.
Promoção: Diretriz Feiras e Eventos
Local: Expotrade - Pinhais / Curitiba - PR

BIO BRAZIL FAIR 2016 | BIOFACH AMÉRICA LATINA
12ª Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia
08 a 11 de junho de 2016
Feira / Internacional / Anual Linhas de Produtos e/ou Serviços: 
alimentos orgânicos in natura, alimentos orgânicos congelados, frutas, 
verduras, legumes, leites, laticínios e ovos, pães, bolos e biscoitos, 
carnes, sucos e bebidas, mel e derivados, tecidos e roupas, matérias-
primas, cosméticos e certificadoras. Com cerca de 122 expositores, 
será aberto(a) ao público das 11:00 às 19:00.
Promoção: Francal Feiras e Empreendimentos Ltda.
Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera - São Paulo - SP

NATURALTECH 2016
12ª Feira de Alimentação Saudável, Suplementos, Produtos Naturais e 
Saúde
08 a 11 de junho de 2016

Feira / Internacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: alimentos funcionais, probióticos e 
integrais, alimentos vegetarianos, fitoterápicos, suplementos, linhas 
diet e light, mel e derivados, cosméticos naturais, óleos essenciais e 
velas, nutrição esportiva e estética. Com cerca de 145 expositores, será 
aberto(a) ao público das 11:00 às 19:00.
Promoção: Francal Feiras e Empreendimentos Ltda.
Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera - São Paulo - SP

RIO SPORTS SHOW
18ª Rio Sports Show
09 a 11 de junho de 2016
Feira / Internacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: esporte, fitness e bem-estar. Com 
cerca de 80 expositores, será aberto(a) somente a empresários das 12:00 
às 20:00.
Promoção: Savaget Promoções, Congressos e Eventos Ltda. 
Local: Marina da Glória - Rio de Janeiro - RJ

ENCONTRO INTERNACIONAL COM MERCADO - AMÉRICA 
DO SUL
6º Encontro Internacional com o Mercado - América do Sul
14 a 15 de junho de 2016
Exposição / Internacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: óleos e graxas, aditivos, óleos 
básicos, equipamentos de laboratório, rótulos e embalagens, produtos e 
serviços relacionados à indústria de lubrificantes. Com cerca de 10 
expositores, será aberto(a) somente a empresários das 08:00 às 18:00.
Promoção: Editora Onze Ltda ME
Local: Windsor Florida Hotel - Rio de Janeiro - RJ

EXPO CONSTRUÇÕES 2016
2ª Feira da Construção do Espírito Santo
14 a 16 de junho de 2016
Feira / Nacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: aquecimento e refrigeração, 
argamassas e rejuntes, artefatos de cimento, elétrica e iluminação, 
fechadura, fundação e estrutura, hidráulica, máquinas, ferramentas, 
pisos e revestimentos, tintas, vidros e esquadrias. Com cerca de 180 
expositores, será aberto(a) somente a empresários das 14:00 às 21:00.
Promoção: Milanex & Milaneze
Local: Carapina Centro de Eventos - Serra - ES

FISPAL CAFÉ
6ª Feira de Negócios para o Setor Cafeeiro
14 a 17 de junho de 2016
Feira / Internacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: equipamentos, acessórios, 
utensílios, embalagens e café. Com cerca de 1500 expositores, será 
aberto(a) somente a empresários das 13:00 às 21:00.
Promoção: BTS Informa
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP

FISPAL FOOD SERVICE
32ª Feira Internacional de Produtos e Serviços para a Alimentação Fora 
do Lar
14 a 17 de junho de 2016
Feira / Internacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: alimentos e ingredientes, 
equipamentos, utensílios, acessórios, embalagens e produtos e serviços 
para todos os estabelecimentos food service. Com cerca de 1500 
expositores, será aberto(a) somente a empresários das 13:00 às 21:00.
Promoção: BTS Informa
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP

FISPAL SORVETES
13ª Feira Internacional de Tecnologia para a Indústria de Sorveteria 
Profissional
14 a 17 de junho de 2016
Feira / Internacional / Anual
Linhas de Produtos e/ou Serviços: equipamentos e acessórios para 
sorveterias, refrigeração, aditivos e ingredientes, embalagens, 
automação industrial e transporte frigorificado. Com cerca de 1500 
expositores, será aberto(a) somente a empresários das 13:00 às 21:00.
Promoção: BTS Informa
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP



Página 11                                                                                                                                                                                                                Notícias Empresariais - Junho /  2016

DICA DO MÊS
JUNHO / 2016

Luiz Marins 
ANTHROPOS MOTIVACION & SUCCESS

Fique por dentro das 
notícias da ACE pelo 

Facebook, Site, Boletim 
Eletrônico e Informativo 

Mensal.

Há um grande engano quando se pensa que uma 
pessoa brilhante é aquela que tem respostas para 
tudo. Na verdade, brilhante é quem pergunta, 
pois existem mais respostas erradas do que 
perguntas erradas.
É uma pena que nós, brasileiros, não sejamos 
educados a perguntar. A maioria das pessoas tem 
vergonha de perguntar e com isso deixam de 
mostrar o quanto são inteligentes e brilhantes. 
Não sei de onde veio a ideia de que quem 
pergunta é ignorante. A verdade é que quem não 
pergunta é que viverá na ignorância e não o 
contrário.
Quando mães falam de suas crianças de quatro 
anos, por exemplo, dizem que elas são “muito 

Brilhante é quem pergunta
inteligentes” exatamente porque “perguntam 
tudo; querem saber tudo”. E porque perguntam 
são inteligentes. Essa é uma grande sabedoria! O 
que questiono é o que aconteceu no meio do 
caminho para que quando essas mesmas crianças 
quando adultas sejam consideradas pouco 
inteligentes quando perguntam? É preciso que 
fique claro que o maior sinal de uma pessoa 
inteligente é a sua vontade de saber e, portanto, 
de não ter vergonha ou medo de perguntar.
Meu mais recente livro tem como título “73+1 
Perguntas sobre Liderança, Gestão, Marketing, 
Vendas, Motivação e Sucesso” publicado pela 
Editora Integrare. Nele eu faço uma homenagem 
às pessoas e às brilhantes perguntas que me 
fazem sobre esses temas. São perguntas muito 
inteligentes! Na minha opinião, o livro vale mais 
pelas perguntas do que pelas respostas que 
procurei dar às 73 perguntas que mais me fazem. 
A 74a. pergunta deixei para o leitor fazer (daí o 
título 73+1 perguntas) e eu procurarei responder 
àqueles que me escreverem. Fiz isso para 
estimular no leitor brasileiro o hábito de 
perguntar, questionar, cismar, inquirir, debater e 
com isso perder o medo de aprender pois é só 
assim que se aprende e se cresce no 
conhecimento e na ciência.
Quantas pessoas eu conheço que não sabem 
alguma coisa que gostariam de saber e, de medo 
ou vergonha de perguntar vivem na ignorância! 
Não seja assim. Pergunte! Lembre-se que 
brilhante é quem pergunta!
Pense nisso. Sucesso!

* MADEIREIRA MORRO ALTO
* POUPEFARMA
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