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O governo federal anunciou na semana 
passada a criação da Câmara de Ges-
tão e Competitividade, com a coorde-
nação do empresário Jorge Gerdau e do 
consultor Vicente Falconi, com vistas a 
melhorar eficiência e competitividade.
A proposta vai na mesma direção do 
esforço que a casa vem fazendo, por 
meio do Movimento Brasil Eficiente, 
que defende, entre outras propostas, o 
aumento da eficiência pública, com vis-
tas a garantir melhores serviços à socie-
dade, com o uso racional dos recursos. 
Expressões ligadas à Gestão, Eficiência, 
Racionalidade e Competitividade, sem-

pre presentes no vocabulário empre-
sarial, de uns tempos para cá também 
passaram a fazer parte do discurso (e 
as vezes da prática) das lideranças polí-
ticas de visão mais ampla, que pensam 
a médio e longo prazo.
O Brasil é um país de dimensões conti-
nentais, com grande potencial para o 
agronegócio, para o extrativismo cons-
ciente, para o desenvolvimento indus-
trial, comercial e turístico. 
Precisa, apenas, ter consciência disso 
e buscar a eficiência, a qualidade e a 
racionalidade, na iniciativa privada, 
mas principalmente no poder público.

A Expogestão, que se realiza a partir 
de 7 de junho, em Joinville, apoia-
da pela ACIJ e Facisc, pode dar uma 
contribuição importante para que 
governos e empresas se aproximem, 
troquem experiências, enriqueçam 
suas possibilidades de fazer mais por 
si mesmos e pelo país.
Neste ano, por exemplo, teremos 
a presença de Henrique Meirelles, 
presidente do Banco Central de ja-
neiro de 2003 a dezembro de 2010, 
num período de fundamental im-
portância para a estabilização da 
economia brasileira.

Mas já passaram pelo congresso de 
gestão Fernando Henrique Cardoso, 
Pedro Malan e outros expoentes polí-
ticos, além de formadores de opinião 
de grande relevância, que ajudam a 
disseminar a cultura da eficiência, da 
racionalidade e da qualidade.
Enfim, a Expogestão, além de aju-
dar a capacitar o empresário nos 
seus processos de gestão, certa-
mente deve dar uma contribuição 
importante para que também o 
gestor público possa aprimorar-se, 
para dar as respostas que o Brasil 
tanto reclama.

A EFICIÊNCIA E A GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA

MERCADO INTERNACIONAL
Klaus Curt Muller, diretor executivo de comércio exterior da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos), fará palestra na ACIJ nesta segunda-feira, 16 de maio. O evento é aberto a empre-
sários e à comunidade, e acontecerá no Salão Nobre Schulz. 

O foco da palestra é o mercado internacional e as perspectivas da defesa comercial no Brasil, além da adesão 
da Abimaq ao Movimento Brasil Eficiente – que reúne o setor produtivo nacional para garantir um crescimento 
econômico sustentável, constante e acelerado. 

BOLSA DE ENERGIA
Em seguida, Marcelo Castro Ferreira de Mello, presidente da BRIX Energia e Futuros S.A., falará sobre a bolsa 
eletrônica de energia – que tem o objetivo de triplicar o volume de negócios nos próximos cinco anos, o equi-
valente a um salto de R$ 75 bilhões no setor energético. A reunião da ACIJ começa às 18h30 e encerra às 20 
horas. Logo após, a Abimaq oferecerá um coquetel.
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O senador Paulo Bauer e o empresário Emílio Odebrecht foram homenageados com placas 
alusivas ao centenário da ACIJ, entregues pelo presidente Carlos Rodolfo Schneider, durante 
a reunião plenária da última segunda-feira.

A ACIJ recebeu mais de 200 pessoas na segunda-feira, que prestigiaram o lançamento do 
livro “Schwanke: Rastros”  e a apresentação da proposta do Museu de Arte Contemporâ-
nea Luiz Henrique Schwanke, pela sua presidente Marina Mosimann.

O Movimento Brasil Eficiente 

quer colher 1 milhão de assi-

naturas  pela redução da carga 

tributária. Acesse 

www.brasileficiente.org.br 

e participe!

VOCÊ SABIA?

17 de maio – 19h às 20h30 
Palestra - Como Desenvolver Uma 
Equipe de Alta Performance

7, 8 e 9 junho - 18h30 às 22h30 
Programa de Excelência no Atendi-
mento ao Cliente

08 de junho  - 8h30 às 17h30 
Cobrança por Telefone e Negocia-
ção com Inadimplentes

Café da Manhã e Palestra Gratuita
Gestão Financeira – do Controle a 
Decisão (GEFIN)
Data: 18 de maio, na ACIJ.
8h às 8h30 – Welcome Coffee
8h30 às 10h – Realização da 
Palestra

MBA Empresarial
Sustentare Escola de Negócios 
Informações: (47) 3026-4950
www.sustentare.net


