
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 02 DE SETEMBRO DE 2021 EDIÇÃO 3054  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta dos Municípios

Feira Livre de Pindamonhangaba 
ganha praça de alimentação

Concessionária Tamoios
realiza operação especial

para o feriado 7 de Setembro

Ao passar mal, mulher perde o
controle do veículo e sofre acidente 

na Via Dutra em Taubaté

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba organizou uma 
praça de alimentação na 
Praça José Salgado Ribei-
ro (Praça da Liberdade), 
área externa ao mercado. 
A ação foi colocada em 
prática no último sábado 
(28) e tem como objetivo 
melhorar a disposição da 
feira livre aos sábados.
Muitos moradores apro-
veitam as compras na 
feira livre para tomar um 
caldo de cana, comer um               
churrasquinho ou um pas-
tel. 
E o objetivo é dessa ação 
é proporcionar um local 
limpo e adequado para 
uma praça de alimentação, 
disponibilizando um úni-
co espaço para as barracas 
dos diversos gêneros ali-
mentícios ofertados pelos 
feirantes, que merecem 

A partir desta sexta-fei-
ra (3), a Concessionária 
Tamoios vai realizar uma 
operação especial na re-
gião para o feriado de 7 de 
setembro.
A “Operação Descida”, 
será montada no trecho 
de serra, liberando 2 pis-
tas sentido litoral e 1 pista 
sentido São José dos Cam-
pos visando garantir flui-
dez ao tráfego que segue 
em direção ao litoral norte.
Para atender ao movimen-
to de retorno do feriado, a 
rodovia volta à sua confi-
guração normal com 2 pis-
tas sentido São José dos 
Campos e 1 pista sentido 
litoral.
Em caso de necessida-
de, veículos extras, como 
guinchos, serão colocados 
à disposição dos usuários 

Na manhã desta quarta-fei-
ra (01), a CCR NovaDutra 
e a Polícia Rodoviária Fe-
deral foram acionadas para 
atender uma colisão no km 
108 da Via Dutra, da pista 
sentido Rio de Janeiro, em 
Taubaté.

um critério diferenciado 
para o consumo imediato. 
O novo espaço está loca-
lizado na esquina da rua 
Martin Cabral com a rua 
Campos Sales (próximo à 
banca de jornais e revis-
ta) e concentra barracas 
onde a população poderá 
saborear pastel, caldo de 
cana, churrasquinho, sal-
gados e lanches diversos. 
O novo local oferece ainda 
espaços disponíveis para 
que todos possam colocar 
mesas e cadeiras, trazendo 
conforto para os consumi-
dores.
“É importante ressaltar 
que a Feira Livre tem cará-
ter diversificado onde cir-
culam pessoas de todos os 
tipos, sejam comerciantes, 
consumidores ou simples 
munícipes, configurando 
um ambiente com diver-

e, junto com o aumento de 
efetivo, irão suprir o acrés-
cimo de demanda por ser-
viços.
Nos pedágios, a “Opera-
ção Papa Filas”, também 
poderá ser acionada a fim 
de otimizar o atendimento 
nas cabines manuais em 
caso de alto volume de trá-
fego.
Obras
As obras realizadas no 
trecho de serra ficarão 
suspensas a partir de sex-
ta-feira (03) e poderão ser 
retomadas a partir das 13h 
de quarta-feira (08), con-
dicionadas ao fluxo de trá-
fego na região.
Restrição de tráfego de ve-
ículos de carga
Sentido Litoral: sexta-fei-
ra (03) das 16h à 0h, sába-
do (04) das 08h às 12h e 

A ocorrência se tratava de 
um veículo de passeio que 
colidiu contra uma mure-
ta no canteiro central da 
rodovia. Segundo a PRF, 
a motorista perdeu o con-
trole do carro após passar 
mal, indo em direção ao 

sas possibilidades de uma 
saudável exploração co-
mercial, que visam aten-
der as demandas variadas 
da população, sendo, ain-
da, um dos poucos espaços 
existentes onde há contato 
direto com a comunida-
de”, ressaltou o secretário 
de Administração, Marce-
lo Martuscelli.
Através de uma iniciativa 
da Secretaria de Adminis-
tração e em conjunto com 
os demais setores envolvi-
dos, a Prefeitura prossegue 
com o trabalho de organi-
zação e fiscalização no lo-
cal, buscando minimizar 
os problemas e tornando 
a feira livre um ambiente 
agradável e turístico para 
que a população tenha 
prazer em frequentar em 
busca de alimentos frescos 
e de qualidade.

terça (07) das 8h às 12h
Sentido São José dos 
Campos: das 13h de sexta-
-feira (03) às 17h de sába-
do (04), domingo (05) das 
15h às 23h e terça (07) das 
15h às 23h
Para saber mais, acesse o 
calendário de restrições 
e as portarias completas 
pelo site.
Horários de pico
Início do feriado (fluxo de 
veículos sentido Litoral):
Sexta-feira (03/09) - das 
14h às 22h
Sábado (04/09) - das 06h 
às 14h
Retorno do feriado (fluxo 
de veículos sentido Vale 
do Paraíba)
Terça-feira (07/09) - das 
12h às 22h
Quarta-feira (08/09) - das 
06h às 14h

acostamento.
A vítima de 26 anos, ficou 
gravemente ferida e foi 
socorrida pela equipe mé-
dica da CCR NovaDutra 
ao Hospital Regional de 
Taubaté. Não houve inter-
dição de faixas da pista.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 284, Termo nº 7437
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME COSTA LEVY e ISABELLA CRISTINA SOARES DA SILVA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido no dia 01 de agosto de 1994, de estado civil solteiro, de profissão auxiliar de carpinteiro, residente e 
domiciliado na Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, nº 190, Parque Vera Cruz, Tremembé/SP, filho de JOEL FERNANDES 
LEVY, de 47 anos, natural de São Pauo/SP, nascido na data de 27 de setembro de 1973 e de LUCILENE COSTA LEVY, de 
48 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 26 de maio de 1973, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A 
habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 01 de maio de 1998, de estado civil solteira, de profissão do lar, resi-
dente e domiciliada na Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, nº 190, Parque Vera Cruz, Tremembé/SP, filha de ANDERSON 
FABIANO SOARES DA SILVA, de 42 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 11 de agosto de 1979 e de JULIANA 
APARECIDA DE OLIVEIRA, de 38 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 08 de janeiro de 1983, ambos residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 285, Termo nº 7438
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ABDOUNI e SUELEN CRISTINA FAVALI DO AMARAL, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Santos-SP, nascido no dia 25 de janeiro de 1977, de estado civil divorciad, de profissão comerciante, residente e domiciliado 
na Rua Doutor Carlos Borges Ancora da Luz, nº 239, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de CARLOS SAID ABDOUNI, de 
66 anos, natural de Santo André/SP, nascido na data de 22 de maio de 1955 e de TERESINHA DA SILVA ABDOUNI, de 68 
anos, natural de Garanhuns/PE, nascida na data de 13 de dezembro de 1952, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de Lorena-SP, nascida no dia 09 de setembro de 1990, de estado civil solteira, de profissão vigilante, 
residente e domiciliada na Rua Doutor Carlos Borges Ancora da Luz, nº 239, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de JOSÉ 
ALCEU DO AMARAL, de 55 anos, natural de Lorena/SP, nascido na data de 15 de setembro de 1965 e de DULCILEINE 
APARECIDA FAVALI DO AMARAL, de 50 anos, natural de Canas/SP, nascida na data de 06 de abril de 1971, ambos resi-
dentes e domiciliados em Canas/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 12/2021 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concur-
so Público 01/2019 - CARGOS:  AGENTE DE CRECHE E SECRE-
TÁRIO DE ESCOLA - A relação de classificados na integra e demais 
informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Po-
tim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também 
convocados por correspondência conforme o disposto no item 10.15 
do Edital. Potim, 02 de Setembro de 2021.  Erica Soler Santos de 
Oliveira - Prefeita Municipal

Aviso de Retificação – PROC. ADM. Nº 311/2021 – EDITAL Nº 
056/2021 - TP Nº 009/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA UR-
BANA NAS RUAS DO BAIRRO MIGUEL VIEIRA, POTIM/SP, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS – Tendo em vista necessidade de retificação do Edital em 
relação às parcelas de maior relevância, devido à erro material na 
montagem do Edital, ficam alteradas: Entrega dos Envelopes: até as 
09h45min do dia 17/09/2021. Abertura dos Envelopes: 10h00min do 
dia 17/09/2021. O Edital Retificado poderá ser retirado gratuitamen-
te na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.
sp.gov.br. Potim, 01 de setembro de 2021. Bruno C. F. Abreu – Presi-
dente da Comissão de Licitação.

Companhia de teatro de Pindamonhangaba 
apresenta segunda temporada
da peça “Detrás das Nuvens”

A Constância Cia de Tea-
tro, fundada em 2019 em 
Pindamonhangaba, está 
realizando a segunda tem-
porada do espetáculo “De-
trás das Nuvens”. 
Como a Cia é independen-
te, a exibição online da 
peça tem como objetivo 
arrecadar fundos para sua 
próxima montagem.
Detrás das Nuvens é um 
experimento Audiovisual 
baseado no texto “O Me-
nino Detrás das Nuvens” 
de Carlos Augusto Naza-
reth, feito para crianças 
fora e dentro do peito.

As sessões acontecerão 
nos dias 5 e 7 de setembro 
às 19h. Para adquirir os 
ingressos, acesse a página 
do Sympla.
Sinopse
Lá vem aquele bolo no 
peito! E muitas e muitas 
vezes Ana (protagonista 
dessa jornada) repetia isso 
para sua mãe... Elas mora-
vam em um lugar distante, 
cercadas por montanhas e 
Aninha sofria de tanto de-
sejo em seu peito. 
Desejo de conhecer o 
mundo para além daqueles 
morros que tocavam as nu-

vens. Sua única esperança 
era que seu padrinho (um 
talentoso artista itinerante) 
a levasse para conhecer o 
mundo afora, mas entre 
o começo e o fim dessa 
aventura tem muita chuva 
pra cair, e muita água pra 
rolar... 
Será que ela vai chegar lá? 
Até onde esse bolo no pei-
to a pode levar?
Acompanhe a Cia pelas 
redes sociais:
Instagram: @ciaconstan-
cia
Facebook: Constância Cia 
de Teatro
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Simplificação do ambiente fiscal no Brasil
é vista com expectativa pelas empresas

Nove em cada dez empre-
sas que utilizam os regimes 
especiais, mecanismos 
previstos na legislação 
aduaneira para facilitar 
e estimular as operações 
de comércio exterior, já 
identificaram redução nos 
custos e na acumulação de 
impostos, e a maioria des-
sas organizações (58%) 
acredita que seu nível de 
competitividade é alto ou 
muito alto.
Esses são alguns dos prin-
cipais destaques da pesqui-
sa “Caminhos tributários 
para a competitividade”, 
realizada pela Deloit-
te, maior organização de 
serviços profissionais do 
mundo, com a Becomex, 
empresa que utiliza tec-
nologia e conhecimen-
to de negócios para lidar 
com os desafios tributá-
rios. O estudo, que contou 
com 117 empresas, avalia 
como a gestão tributária 
nas companhias considera 
os regimes especiais e os 
incentivos fiscais do se-
tor e da cadeia produtiva 
para tornar o negócio mais 
competitivo. “O peso e a 
complexidade tributária 
podem afetar diretamen-
te a competitividade das 
empresas, uma vez que 
consomem tempo e recur-
sos e desviam o foco do 
core business. A pesquisa 
traz um mapeamento so-
bre como as organizações 
consideram os regimes 
especiais e os incentivos 

fiscais para tornar seus ne-
gócios mais competitivos. 
A falta de conhecimento 
sobre os regimes especiais 
e benefícios tributários faz 
com que as empresas en-
volvidas com operações de 
comércio exterior percam 
oportunidades de aumentar 
eficiência, previsibilidade 
e competitividade”, desta-
ca João Maurício Gumie-
ro, sócio-líder de Market 
Development da Deloitte. 
O estudo aponta que a fal-
ta de conhecimento sobre 
o tema ainda representa 
um gargalo para a adoção 
de regimes especiais: 34% 
das empresas pesquisadas 
não pretendem adotar a 
iniciativa. Entre essas or-
ganizações, há uma visão 
de que o investimento não 
é compensado pelas van-
tagens, e um desconheci-
mento sobre os benefícios 
e os requisitos desses re-
gimes. A pesquisa revela, 
ainda, que apesar de se-
rem adotadas por apenas 
31% das organizações, as 
novas tecnologias tributá-
rias - fundamentais para 
que as empresas possam 
lidar com a complexidade 
das regras fiscais no Bra-
sil - são a prática de ges-
tão tributária voltada para 
competitividade que as 
empresas mais pretendem 
adotar já em 2021 e no mé-
dio prazo. Outra conclusão 
importante do estudo é que 
a simplificação do ambien-
te fiscal no País é vista 

com expectativa pelas em-
presas: quase dois terços 
dos respondentes já consi-
deram a reforma tributária 
em sua gestão de tributos.
“Cada vez mais, o merca-
do tem apontado a neces-
sidade de estratégias que 
auxiliem no alcance de 
competitividade e com-
pliance, o que foi com-
provado pelos resultados 
desta pesquisa. Aqui, é 
possível perceber que as 
empresas demandam me-
todologias de utilização 
dos benefícios oferecidos 
de forma integrada e que 
levem em consideração o 
contexto de cada negócio. 
A aliança entre Becomex 
e Deloitte une o conheci-
mento de duas importantes 
organizações, possibilitan-
do o desenvolvimento de 
estratégias personalizadas 
e um maior alcance de 
resultados.”, afirma Gus-
tavo Felizardo, diretor de 
Regimes Especiais da Be-
comex. Alternativas para 
lidar com a complexidade 
tributária
Entre as empresas pesqui-
sadas, 85% praticam ati-
vidades de comércio exte-
rior. Os principais desafios 
para as organizações ex-
portadoras, de acordo com 
os respondentes, são os 
impostos e taxas (82%), 
a burocracia (69%) e a 
variação cambial (68%). 
Uma das alternativas para 
enfrentar o desafio de im-
posto e taxas são os regi-

mes especiais. Aquelas 
que já os adotam (55%) 
apresentam um maior ní-
vel de competitividade 
em relação aos concorren-
tes no comércio exterior. 
Entre as que pretendem 
adotar até 2025, menos da 
metade (43%) apresenta 
um grau alto de competi-
tividade; esse número cai 
para 14% entre as com-
panhias sem perspectiva 
de adoção. Entre os regi-
mes especiais, o Drawba-
ck, um incentivo fiscal à 
exportação que suspende 
ou elimina tributos inci-
dentes sobre a aquisição 
de insumos utilizados na 
produção de bens a serem 
exportados, pode ser um 
caminho para as empresas. 
A pesquisa revela, no en-
tanto, que apenas 48% das 
companhias respondentes 
que importam insumos 
para fabricação de produ-
tos de exportação adotam 
o Drawback.
Regras fiscais e implanta-
ção de tecnologias desa-
fiam a gestão tributária
A pesquisa mostra que as 
constantes mudanças das 
regras fiscais desafiam a 
gestão tributária das com-
panhias no Brasil; im-
plantar novas tecnologias 
tributárias, o que seria 
uma solução para resol-
ver esse desafio, também 
não é trivial. Para conci-
liar flexibilidade, precisão 
e velocidade na gestão de 
tributos é preciso inves-

timento e conhecimento 
nessas duas frentes. Para 
os entrevistados, os prin-
cipais desafios de gestão 
tributária para a competi-
tividade do negócio são: 
monitorar mudanças de 
regras fiscais (64%), im-
plantar novas tecnologias 
tributárias (54%), conhe-
cer os benefícios fiscais 
do setor de atuação (38%), 
melhorar os processos tri-
butários internos (35%), 
contar com profissionais 
de impostos qualificados 
(31%), lidar com a com-
plexidade da política adu-
aneira (30%) e incorporar 
os benefícios fiscais da ca-
deia produtiva (27%). As 
práticas de gestão tribu-
tária mais adotadas pelas 
organizações participantes 
para a promoção da com-
petitividade do negócio 
são a recuperação e a uti-
lização de créditos tribu-
tários (74%), a adoção de 
benefícios fiscais, seto-
riais e estaduais (70%) e a 
revisão de procedimentos 
de recolhimentos de im-
postos (63%). A adoção 
de gestão tributária cola-
borativa com a cadeia e a 
adoção de regimes espe-
ciais foram mencionadas 
como práticas já utilizadas 
por 55% dos participantes. 
Entre as organizações que 
pretendem adotar os regi-
mes especiais até 2025, o 
Drawback aparece como o 
mais apontado seguido por 
benefícios relacionados ao 

ICMS, em segundo lugar, 
e o Reintegra, em terceiro. 
Os aspectos operacionais e 
de gestão são importantes 
para complementar inicia-
tivas tributárias e tornar a 
empresa mais competitiva. 
Nesse sentido, o que mais 
tem sido adotado pelas 
organizações pesquisadas 
são ajuste de preços de 
produtos e serviços (64%), 
negociação com forne-
cedores para aumento do 
capital de giro (61%) e 
desenvolvimento de novos 
produtos e serviços (59%).
Metodologia do estudo
A pesquisa “Caminhos 
tributários para a compe-
titividade” foi realizada 
pela Deloitte, maior orga-
nização de serviços profis-
sionais do mundo, com a 
Becomex, empresa de tec-
nologia e conhecimento 
de negócios, entre março 
e abril de 2021. O levanta-
mento contou com a parti-
cipação de 117 empresas, 
das quais 85% praticam 
comércio exterior e 69% 
têm receita maior que R$ 
100 milhões. Entre os en-
trevistados das organiza-
ções, 80% ocupam cargos 
executivos - presidência, 
diretoria ou gerência. As 
companhias participantes 
atuam nos setores de bens 
de consumo, comércio, in-
fraestrutura e construção, 
tecnologia e telecomuni-
cações, agronegócio, ali-
mentos e bebidas, veículos 
e autopeças e serviços.


