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Reunião almoço
entre MDS e CCCER,
interesses mútuos

A convite da MDS, como desdobramento da reunião com 
empresários e dirigentes de instituições de classe em 02/10, o 
Ceo da MDS, Ariel Couto, recebeu para um almoço reunião 
em São Paulo o presidente da CCCER, Márcio Barbado e o 
vice-presidente de Relações Institucionais da CCCER, José 
Eduardo Dias Camargo.

Contribuindo desta forma com o desenvolvimento em curso 
de nosso país.

O tema prevalecido foi avançar nos entendimentos de forte 
parceria entre a CCCER e MDS, com estratégias para colabo-
rar com a gestão de riscos na cadeia produtiva nas diversas 
classes empresariais, notadamente no tocante ao suporte a 
segurança nos negócios, gestão dos benefícios e riscos.

Encontro empresarial promovido pela MDS e pela CCCER
na sede da empresa em São Paulo

Morungaba apresenta
Desenvolvimento Sustentável

A Diretoria da CCCER foi recebida pelo prefeito Marco 
Antônio Oliveira e pelo diretor de planejamento e 
Desenvolvimento Estratégico, Marcel Antonio M. de Oliveira, 
do município de Morungaba, os assuntos tratados durante o 
encontro foram relativos ao Circuito das frutas e o novo 

Outro tema discutido foi o novo distrito Industrial da cidade 
onde a câmara de comércio exterior e negócios de Campinas e 
região está desenvolvendo um trabalho em conjunto com a 
prefeitura visando atrair empresas para o novo distrito. A 
expectativa é atrair 7 novas empresas no próximo ano que 
possam entrar em operação até 2022.
O presidente da Câmara Márcio Barbado o diretor de empre-
endedorismo Mauriney Cordeiro e o diretor de comunicação 
Luiz Antônio Guimarães acreditam que Morungaba oferece 
infraestrutura muito interessante além de uma posição 
logística privilegiada.

Distrito Industrial da cidade. Morungaba faz parte do Circuito 
das frutas com mais nove municípios que produzem uma rica 
variedade de frutas para consumo interno e exportação e a 
intenção do prefeito é otimizar a cadeia produtiva de exporta-
ção de frutas.

Acesse o link https://youtu.be/Yvzow3eTOpo 
assista a entrevista na integra.

Da esquerda para direita: Ariel Couto, José Eduardo Dias
Camargo, ao centro e Márcio Barbado a direita

Os diversos setores também estiveram representados por 
dirigentes de instituições patronais.
Os agentes econômicos presentes, através de uma parceria 
em andamento entre a CCCER e MDS, tiveram acesso há uma 
gama completa do que temos previsto para suportar e apoiar 
a cadeia produtiva no tocante a segurança nos negócios, 
gestão estratégica de benefícios e análise de riscos empresari-
ais. Avaliada pelos presentes como uma reunião produtiva, a 
CCCER prevê para 2020 alguns desdobramentos para 
construir uma ação conjunta com a MDS e assim fortalecer 
uma parceria de resultados que poderá ser ampliada para 
mais de cinquenta cidades de nossa representação na região.

A Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região - 
CCCER, recepcionou na sede da MDS em São Paulo, em 
Outubro passado, empresários de diversos setores para 
apresentar soluções da MDS em gestão de benefícios e toda a 
gama de assessoria e consultoria em gestão de riscos.

Encontro empresarial 
organizado pela CCCER, 

aconteceu na sede da MDS

Luiz Antônio Guimarães, da TV Cargo News, entrevista
o prefeito de Morungaba, Marco Antônio Oliveira 
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