Ano 2013 / Mês maio / Edição001
Tiragem de 5.000 unidades

Secretário anuncia melhorias para ZO
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Conheça a síndrome da Frigidez Empresarial
A síndrome da frigidez empresarial trata-se de uma
definição perfeita para um fenômeno que ocorre com
muito mais frequência do que imaginamos. Ao contrário
de sua versão original, essa frigidez não está ligada a
um comportamento sexual; é, sobretudo, uma atitude
.
que invade corações e mentes.

Secretário Bethlem e o Presidente Wagner

ACERB realizou, 4 de abril, o Almoço Empresarial com o
secretário de governo municipal Rodrigo Bethlem. O encontro
teve o objetivo de levar as reivindicações dos associados e
moradores que foram recolhidas pela instituição. O secretário
anunciou que uma das prioridades da prefeitura é urbanizar
todas as comunidades da Zona Oeste até o final de 2016.

Como qualquer outro ser humano, você também pode
ser atingido pela frigidez empresarial. Ela não se dá
apenas com os empreendedores, mas contamina também
executivos e funcionários. Você está física e formalmente
numa empresa, mas pensa e sonha com outra ou com
outro trabalho. Seu desempenho é burocrático e previsível,
e a frigidez fica cada dia mais difícil de suportar. Não
conheço expressão mais obscena do que “empurrando
com a barriga”.* Leia mais no site da ACERB.
.
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Entenda o Distrito Industrial de Bangu

O presidente da ACERB, Wagner Ferreira apresentou as
demandas recolhidas, entre elas falou sobre a preocupação
dos moradores e da classe empresarial em relação à
desordem no Calçadão de Bangu. E aproveitou o encontro
para entregar a proposta do Distrito Industrial de Bangu (DIB).
“ Este é um momento de articulação da sociedade, ninguém
conhece melhor o problema do que o próprio morador e
comerciante. Então para quem está na administração pública
ter estes encontros é fundamental para a gente aplicar os
recursos onde são necessários'', comentou o secretário
Rodrigo Bethlem. Leia mais no site ACERB.
.

EMPRESÁRIOS VISITAM BASE AÉREA

Presidente Wagner Ferreira

O Presidente da Associação Comercial e Empresarial
da Região de Bangu, Wagner Ferreira, foi entrevistado com
o objetivo de esclarecer algumas questões relacionadas ao
projeto de criação do Distrito Industrial de Bangu. O
Conselho Diretor da ACERB está divulgando o
projeto que já foi apresentado ao governador
Sérgio Cabral que se comprometeu com a instalação
do Distrito em Bangu. Leia mais no site ACERB.

COMO ALAVANCAR SEU CAMINHO PARA O TOPO

A diretoria da Associação Comercial e Empresarial da Região
de Bangu (ACERB) visitou a Base Aérea de Santa Cruz. Leia
mais no site da ACERB.

Seu tempo é o seu bem mais valioso. Se você perder dinheiro,
pode gastar o tempo para obtê-lo de volta, mas se você perder
tempo, nenhuma quantia de dinheiro pode obtê-lo de volta. As
pessoas de sucesso reconhecem isso e gastam dinheiro para
economizar seu tempo, eles investem nos serviços de limpeza
domésticos e jardineiros, entregas de compras online,
dispositivos de poupança de trabalho, etc., porque eles
entendem que o tempo que economizam vale mais para eles
do que o custo real de comprar estes serviços.**
Leia mais no site da ACERB.

Senador Lindbergh prioriza o DIB

A Receita Federal vem criando diversos mecanismo para coibir
omissões de informações e sonegações nas empresas no Brasil. Tudo
para que no acerto de contas com o fisco o contribuinte
entenda que a Receita está atenta. Hoje a Receita já efetua
diversos cruzamentos das declarações acessórias, mas para
desenvolver a técnica de inteligência artificial que irá extrair os dados extremamente detalhados no projeto SEPD - e efetuar uma série de
combinações e cruzamentos para indicar operações considerados
de risco pelo fisco, ou seja, que podem representar
.
possíveis fraudes fiscais.
.
Com um cenário de tantas incertezas e mudanças, é fundamental
que as empresas procurem se cercar de todos os tipos
de informação. Entendendo a dificuldade de acessos a essas
informações, a ACERB convida todos os comerciantes e prestadores
de serviços locais a assistirem a palestra. Reserve já a sua vaga,
inscrições limitadas. .
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“O ASSOCIATIVISMO É
IMPORTANTÍSSIMO PARA
O C R E S C I M E N TO E
ENRIQUECIMENTO DO
NOSSO NEGÓCIO.”

Senador Lindbergh e Wagner Ferreira

A Caravana da Cidadania visitou a ACERB, Entre
os convidados estavam o senador Lindbergh Farias; os
deputados federais Benedita da Silva, Jorge Bittar, Edson
Santos e o ex-deputado federal Carlos Santana. No encontro
o presidente da ACERB, Wagner Ferreira,
apresentou os projetos do compartilhamento da Base Aérea
de Santa Cruz para voos civis e a criação do Distrito
Industrial de Bangu que tem o objetivo de aumentar
o desenvolvimento industrial local e a geração de empregos. .
O senador Lindbergh Farias elogiou o projeto e repassou
para sua equipe analisar as propostas. ''A proposta da
criação do Distrito Industrial de Bangu é válida e devemos
colocar prioridade absoluta neste projeto. Devemos equilibrar
os investimentos no Rio de Janeiro e precisamos olhar mais
.
para o subúrbio e gerar mais empregos''.
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