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Há 59 anos criando conexões com os 
empresários em diversos pontos da cidade, 

promovendo integração, ouvindo as 
demandas , caminhando junto e para o alto, 

alcançando patamares cada vez maiores 
para o setor.
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CDL Barra Mansa em 
todos os lugares!
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       Colunas

Parabéns  
à CDL BM! 

Uma entidade que, jun-
to à iniciativa privada, se 
organiza e se ajuda mutu-
amente para enfrentar os 
desafios e para buscar pa-
tamares cada vez maiores 
para a promoção dos negó-
cios e a geração de empre-
gos e renda no município.

Nesse mês de março, a 
CDL Barra Mansa comemo-
ra seus 59 anos de história 
e diferentes grupos atu-
antes, com muitas ideias, 
passaram pela entidade e 
deixaram suas impressões, 
com suas experiências de 
vida e profissionais. O mo-
mento é de gratidão por 
sabermos que tanta experi-
ência foi passada e é viven-
ciada para podermos hoje 
comemorar nossa atuação 
na cidade e reforçar o pa-
pel que  aqui temos.

Uma força que atua 
como pontos-base que aju-
dam os empresários, no 
seu dia a dia, em diferentes 
situações. Esse continua 

sendo o foco de trabalho 
de nossa diretoria: Conver-
sar com nosso público, co-
nhecer a realidade de mui-
tos setores e buscar, dentro 
das possibilidades, formas 
de alavancar os negócios 
do empresário. Buscar por 
parcerias e benefícios que 
levem para dentro dessas 
empresas uma mudança 
positiva e eficaz.

Hoje nos destacamos 
como uma entidade multi-
canal e em constante evo-
lução e isso é uma grande 
satisfação! Temos grandes 
projeções as quais precisa-
mos do nosso associado se 
comunicando e nos apoian-
do para caminharmos jun-
tos e para o alto para, uni-
dos, mostrarmos a tradição 
e a força que o comércio de 
Barra Mansa tem.

Leonardo dos Santos
Presidente da CDL BM

presidencia@cdlbm.com.br

Rua Rio Branco, 70
Centro - Barra Mansa

(24) 3512-0124 
(24) 99869-6165
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Trabalhando por vocêQuem trabalha conosco em busca do melhor para você e sua empresa. 
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente 
Leonardo dos Santos
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José Paulo Nogueira 
Almir Esteves Corrêa

Diretores: 
Secretários 
Jânio Alves Pereira 
Luiz Fernando Vasconcelos Magalhães

Tesoureiros 
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Vivaldo Moreira Ramos
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Marcos Antônio Arantes Alves

Produtos e Serviços 
Xisto Vieira Neto 
Jair Francisco Gomes

Comercial 
Paulo Sérgio Françoso Ávila  
José dos Reis de Oliveira
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Juliana Lanes Rolim
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Leandro Amaral de Albuquerque

Departamento Jurídico 
Rômulo Gonçalves Silva

Diretor de CDL Jovem  
Rafael Roxo de Souza

Conselho Fiscal 
Rilmo Vieira de Souza  
Francisco Ramundo 
Luís Antônio Nogueira Feris

Suplentes do Conselho 
Paulo Roberto Barbosa de Castro 
Márcio Domingos da Silva 
Alício José Vilena de Camargo

Diretora Suplente 
Natália Silva

Conselho Consultivo 
Antônio Feris Filho 
Almir Esteves Corrêa 
Rilmo Vieira de Souza  
Samir Jorge Arbex 
Magno Andrade 
Jair Francisco Gomes  
Luis Antônio N. Feris 
Juliana Lanes Rolim 
Alício José V. Camargo

DIRETORIA CDL JOVEM
Presidente 
Willian de Souza Arantes

Coord. Financeiro 
Arthur Rigamont Fontes Gomes

Coord. Jurídico 
Muller Pereira Rodrigues

Coord. de Responsabilidade  Social 
Thais Prado Novais

Coord. de Mobilização 
Jéssica Alves Reis  
Caio Alves Gomide de Souza

Coord. de Capacitação 
Jéssica Souza Maia  
 
Coord. de Comunicação 
Marino Paula da Silva Júnior

Coord. de Sustentabilidade 
Pedro Henrique dos Santos 
Jonas de Cnop Eccard

CDL BM comemora seus 59 anos
e lançará seu APP!

Uma plataforma digital, fácil de usar, que conecta empresários, consumidores e associados.

Em fase final de formata-
ção, o APP da CDL será lançado 
pela entidade que comemora 
esse ano seus 59 anos.

O aplicativo funcionará 
como uma melhor conexão jun-
to aos associados por meio dos 
produtos e serviços que a CDL 
oferece.

Exemplo: Se o empresário 
quiser conhecer mais e agen-
dar a Certificação na CDL, bas-
ta acessar um dos botões. Se 
quiser fazer seu Plano de Saúde 
Unimax também. Se quiser sa-
ber mais sobre o como registrar 
um cliente inadimplente bem 
como já fazer pelo aplicativo, 
é só acessar por ele. Nele tam-
bém você terá acesso aos con-
tatos de todos os associados 
CDL e os benefícios que empre-
sas parcerias à entidade ofere-
cem a você.

Além dos links aos diversos 
canais de comunicação que a 
CDL mantem nas redes sociais e 
Google. Tudo em só lugar!

O App CDL BM é uma plata-
forma digital, fácil de usar, que 
conecta empresários, consumi-
dores e associados.

A Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Barra Mansa é uma en-
tidade sem fins lucrativos e está 
na vanguarda de ações estraté-
gicas para o desenvolvimento 
da economia barra-mansense.
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O pós-venda é a pré-
venda da próxima 
venda, você concorda?

Vamos falar sobre aten-
dimento em pós venda que 
tem o principal objetivo:  fa-
zer com que a  pessoa volte 
a comprar do seu negócio.  
E, mais do que isso, tenha 
uma experiência tão positiva 
com a sua marca que, natural-
mente, torne-se uma promo-
tora, falando bem dela para 
amigos, familiares, conheci-
dos e, também, postando em 
suas redes sociais.

Além do que vender, ain-
da mais estando o negócio 
em uma cidade do interior na 
qual Barra Mansa se destaca – 
com tradição e qualidade em 
seu comércio – é vender no-
vamente para a mesma pes-
soa. Muitas e muitas vezes. É 
ou não é verdade?

Então vamos por partes.  
A venda em si deve ser enca-
rada como o primeiro passo 
de uma parceria que pode du-
rar anos.

E para que essa prática 
seja bem sucedida, é preciso 
fazer bem feito!

Oferecer boa experiência 
de compra, com bom atendi-
mento, organização, facilida-
des, benefícios, entre outros, 
com uma excelente estratégia 
de pós-venda no varejo.

É o momento em que 
você realmente mostra para o 
cliente que se preocupa com 
ele, e não somente deseja 
vender seus produtos indiscri-
minadamente.

De maneira resumida, é 
possível dizer que: o pós-ven-
da é a pré-venda da próxima 
venda.

Então, veja algumas 
dicas:

Todos os colaboradores da 
sua equipe precisam entender 
a importância do pós-vendas. 
Ajude o cliente a encontrar 
um produto que está procu-
rando e, caso esta mercadoria 
esteja em falta, sugira outras 
boas opções como alternativa 
a ela.

Todos os profissionais têm 
um papel importante na hora 
de promover uma boa experi-
ência de compra para os clien-
tes.

Ter os canais de comuni-
cação e atendimento sempre 
abertos para ouvir a opinião e 
o feedback dos seus clientes 
para, assim, poder melhorar a 
sua operação na próxima ida 
deles à sua loja.

Você também deve usar as 
suas redes sociais para medir 
o nível de satisfação dos seus 
consumidores com a sua loja. 
Demonstrar esse tipo de in-
teresse pelo cliente após ele 
ter feito compras é um passo 
importante para criar uma re-
lação duradoura com ele. 

Trabalhar com Clube de 
Descontos, em que o con-
sumidor cadastrado recebe 
ofertas na hora em que paga 
os produtos, trazendo a sen-
sação instantânea de felici-
dade e satisfação e humani-
zar o relacionamento com o 
cliente, fazendo convites para 
consumidores selecionados 

para conferir novidades, são 
ótimas dicas!

Enviar mensagens perso-
nalizadas em datas comemo-
rativas importantes, como o 
aniversário do cliente, Natal, 
Dia das Mães, Dia dos Pais, 
Páscoa, e outras celebrações 
que podem movimentar o seu 
varejo e, de quebra, mostrar 
ao seu cliente que você se im-
porta com ele.

Estude a concorrência 
e pense como  desenvolver 
uma estratégia que acredite 
ser bacana para seu cliente. 
A dica não é copiar os concor-
rentes, mas sim ficar atento às 
novidades independente do 
segmento!

Existem muitas formas 
e ferramentas de gestão in-

clusive que irão ajudar sua 
empresa e sua equipe nessas 
organizações e alvos a serem 
alcançados.

A soma de todos esses 
cuidados tomados pela sua 
equipe  é que farão com que 
o cliente volte a comprar na 
sua loja. 

Afinal, ele teve uma boa 
experiência no seu varejo an-
teriormente e acredita que a 
terá novamente. 

Então, é hora de trabalhar 
com maestria o pós-venda no 
varejo! 

Afinal, sempre 
existirão novas 

compras, novos 
clientes e, com isso, 

novas ações de 
pós-venda a serem 

feitas.

A relação com o consumidor não termina no mo-
mento em que ele finaliza a compra e sai da loja. 
Ela vai muito além disso. Assim também acontece 
na prestação de serviço.

Olá Marcos! Quinta é quase sexta! 
E já que você gosta de pedir uma 
pizza aqui, aproveite a exclusiva 
para hoje! Faça seu pedido que 
entregaremos quentinha pra você.

Obrigado, gostaria de fazer
meu pedido.
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As estações trazem opor-
tunidades para empresas de 
segmentos diversos, mas no 
mundo da moda e acessórios, 
ela entra em cena para “ilus-
trar” vitrines, catálogos, ce-
nários nas ruas, campanhas e, 
claro, marcar tendências. 

O cenário varia de acor-
do com a região do país. Por 
isso, a recomendação dos es-
pecialistas é observar o com-
portamento de acordo com a 
regionalidade – e apostar em 
um bom mix de produtos ou 
serviços para lidar com varia-
ções. 

E para você que está pre-
parando sua empresa para a 
chegada da coleção, incluir no 
portfólio alguns produtos ou 
serviços mais buscados nos 
dias frios – sem, no entanto, 
deixar de lado as opções que 
combinam com dias mais 
quentes é uma boa estratégia.

Ainda mais tendo em nos-
sa região, dias mais aqueci-
dos.

Esse é um momento es-
perado pelo varejo que tra-
balha para o aquecimento 
nas vendas e mais do que 
nunca – diante a tudo o que 
o setor vivenciou nos últimos 
dois anos – apresentar novi-
dades e produtos muitos até 
lançados nesse inverno na 

Europa ajudam a fazer o giro 
de capital rodar, encantando 
consumidores e “aquecendo 
o comércio” que passou por 
tantos desafios.

A consultora de modas de 
Barra Mansa, Paulla Duarte, 
concedeu uma entrevista à 
Revista O Lojista para falar so-
bre essa nova coleção.

Ela diz estar  desejando 
muito o inverno: “Confesso 
que sou aficcionada em pro-
duções invernais!” 

Dizem que as coisas mais 
importantes se escondem nos 
detalhes e isso também vale 
para o mundo da moda.  As-
sim como os acabamentos. 
São eles que darão o toque de 
luxo, adaptabilidade e quali-
dade final às peças para o ou-
tono/inverno 2022/2023.

 
Cores do Outono

As grandes apostas vão 
para tons pastéis e neutros 
tranquilizadores, o apelo digi-
tal em cores vivas e ousadas, 
e tons terrosos e os azuis re-
confortantes. Mais de 40% da 
paleta é oriunda de tempo-
radas anteriores como forma 
de combinar familiaridade e 
inovação, além de encorajar a 
durabilidade.

O varejo e as estações do 
ano: a moda é mesmo 
muito dinâmica e cheia de 
oportunidades! As estações 
trazem oportunidades para 
empresas de segmentos 
diversos. Como aproveitá-
las?

O varejo e as estações do 
ano: a moda é mesmo 
muito dinâmica e cheia de 
oportunidades! As estações 
trazem oportunidades para 
empresas de segmentos 
diversos. Como aproveitá-
las?

Dicas da Paulla Duarte!

Uma das grandes apostas da próxima estação é o com-
primento mini. Mostrando que o estilo sensual se fortalece 
após um período recluso.

Um pedido ao novo mundo que se abre mostrando que 
podemos ser quem nós desejamos!

Afinal, faz tempo que vivemos o processo de garantir à 
mulher o direito de ser agente de sua sexualidade e ter o 
domínio do seu próprio corpo!

Dando destaque a esse mood, surgem plumas e paetês 
usados em qualquer momento, caminhando do dia à noite!

Recortes estratégicos e transparência também estão 
em destaque! Assim como o animal print que já é conside-
rado atemporal, trazendo toda exuberância e excentricida-
de que ficou por tempos adormecida .

Nos calçados o grande destaque são as mega platafor-
mas presentes nos modelos de oxford, botas e sapatos no 
estilo boneca.

O tratorado também aparece trazendo peso e moderni-
dade às produções.

Um verdadeiro grito de liberdade!
O cenário presente auxilia no exercício de des-

truir padrões ultrapassados e ampliar possibilidades! 
 
                                                                       Por Paulla Duarte
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A exigência do Envio da PPP exclusivamente em 
Meio Eletrônico foi prorrogada para Janeiro de 2023.

Publicada em 18 de feverei-
ro de 2022, a Portaria MTP nº 
334/2022 estabelece diretrizes 
sobre a emissão do Perfil Profis-
siográfico Previdenciário (PPP) 
em meio eletrônico.

Segundo informações do 
governo, a edição desta norma 
tem por objetivo dar segurança 
jurídica às empresas na implan-
tação do PPP em meio eletrôni-
co, além de garantir a adapta-
ção à nova forma de elaboração 
do documento.

A implantação do PPP ex-
clusivamente em meio digital 
somente ocorrerá em 1º de 
janeiro de 2023. Cabe lembrar 
que, até lá, o PPP continua sen-
do exigido das empresas em 
papel, sem qualquer mudança 
nas regras atualmente vigentes 
para sua apresentação.

Como assegura a portaria, 
até 31 de dezembro de 2022, 

as empresas, cooperativas de 
trabalho ou de produção e ór-
gãos gestores de mão de obra 
ou sindicatos da categoria não 
serão autuados pela ausência 
de envio dos eventos “S-2220 
- Monitoramento da Saúde do 
Trabalhador” e “S-2240 - Con-
dições Ambientais do Trabalho 
- Agentes Nocivos” ao eSocial.

 
“Nós vamos dar mais este 

ano para que as empresas pos-
sam se preparar, principalmen-
te as micro e pequenas empre-
sas. Fica assegurado que até 1º 
de janeiro de 2023 nada muda 
em relação à emissão do PPP. 
Ele continua sendo feito em 
papel da mesma forma que é 
feito hoje, sem qualquer mu-
dança nas regras atualmente 
vigentes”, afirmou  ministro do 
Trabalho e Previdência, Onyx 
Lorenzon.

A CDL orienta seus associa-
dos a não deixarem para a ulti-
ma hora. Procure seu contador, 
faça contato com a Clínica de 
Medicina Ocupacional que lhe 
atende, e já se atualize.

A CDL já oferece convênios 
com clinicas que estão alinha-
das à nova legislação.

 

O que é o PPP?

O PPP é o documento que      

 O que é o PPP?
 

    O PPP é o documento que 
apresenta o histórico laboral do 
trabalhador, no qual constam 
informações que podem ser 
consideradas para aposentado-
ria especial. A responsabilidade 
da emissão é do empregador.

Sendo assim, até  dezembro de 2022 o documento em papel
 continuará sendo aceito. 
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Você associado, sabe como funciona o serviço
de Assessoria Jurídica Gratuita da CDL?

Você que é associado da 
CDL Mansa e que tem dúvidas 
em alguma das áreas do direi-
to civil, empresarial, tributário, 
trabalhista, entre outros, sabia 
que contamos com o serviço de 
uma Assessoria Jurídica gratui-
ta prestada pelos advogados da 
CDL?

Esse é um serviço especia-
lizado e diferenciado de apoio 
jurídico aos associados da en-
tidade, independentemente do 
porte da empresa. E o agenda-
mento é feito na própria CDL.

O trabalho é prestado por 
um grupo de advogados es-
pecialistas do renomado es-
critório de advocacia de Barra 
Mansa - Ronaldo Barbosa & As-
sociados - contratados pela CDL 
de Barra Mansa.

A equipe de advogados es-
clarecerá dúvidas, fazendo com 
que o empresário fique mais 
seguro diante de questões tra-
balhistas, cíveis,  sobre direitos 
do lojista e do consumidor, en-
tre outros. 

O serviço conta com a 
elaboração de pareceres, 

análises de contratos e 
orientações para defesas 
administrativas. Veja as 

normas:

O Escritório prestará con-
sultoria aos associados através 
de agendamento pela CDL BM.

Há um limite de atendi-
mentos de associados por mês, 
dessa forma, é preciso que haja 
agendamento prévio do asso-
ciado e organização para tais 
atendimentos sob orientação 
da CDL BM. 

O serviço no contencioso se 
limitará à atuação em primeiro 
grau de jurisdição, encerrando-
-se com a interposição de recur-
so à instância superior.

O Escritório não se respon-
sabilizará pelos resultados dos 
processos.

As despesas processuais 
serão de responsabilidade dos 
interessados.

Entre outras normas descri-
tas em regulamento, mediante 
contratação e utilização do ser-
viço de Assessoria Jurídica.

Além da Consultoria, esse 
serviço inclui assessoria jurídi-
ca e assistência na defesa de 
processos judiciais, no Juizado 
Especial Cível de Barra Mansa 
ou junto à Vara do Trabalho de 
Barra Mansa.

“Queria agradecer aos 
profissionais da assessoria ju-

rídica pela parceria com a CDL 
Barra Mansa,  pela atenção, 

dedicação e a orientação nos 
assuntos que precisei .  

  Muito bom e obrigado pelo 
serviços prestados.”  

 
Depoimento do associado 

da CDL BM, Daniel Martins 
da Motta, proprietário da 

empresa 
Sóbrancelhas

O trabalho é prestado por um grupo de advogados especialistas do renomado escri-
tório de advocacia de Barra Mansa - Ronaldo Barbosa & Associados - contratados pela 
CDL de Barra Mansa.

Agende seu atendimento 
jurídico pelos nossos contatos: 
(24) 3325-8150 / 3325-8168 ou 
99936-3864
comercial@cdlbm.com.br 
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Janeiro / Fevereiro

KBRAL KIDS

DROGARIA LEO 
FARMA

RENAN 
DE PAULA 
PERADELES DE 
OLIVEIRA

PATRICIA DO 
ESPIRITO 
SANTO DE 
OLIVEIRA

AUTO 
MECÂNICA DO 
GORDO

PABLO DA SILVA 
PEREIRA

INTENSIKIDS

BRAKE SUL 
TRUCK CENTER

DEFINE

Telefone com bateria fraca
Carregue a bateria do seu telefone para
continuar usando o WhatsApp

08:46
1

Delamar
Bom dia

08:44
3

Daiane Quick
Ouço em casa e fico de boa

08:40ADM Millen
Ok

08:30
35

Elma Vila Real
Vídeo

08:28
1

Empregos e Estágios 2
+55 24 99922-7361 está digitando…

07:55
+55 81 9515-6137: 2
Amigas da Talitha 143

Deus te dá equilíbrio! A falta…

07:42
+55 81 9515-6137: 5
Amigas da Talitha 157

Deus te dá equilíbrio! A falta…

07:33
+55 81 9515-6137: 9
Amigas da Talitha 343

Deus te dá equilíbrio! A falta…

07:26
+55 81 9515-6137: 3
Amigas da Talitha 330

Deus te dá equilíbrio! A falta…

07:24
+55 81 9515-6137: 18
Amigas da Talitha 277

Deus te dá equilíbrio! A falta…

06:53Atacado pimenta glamour 6

Pesquisar ou começar uma nova conversa
HOJEHOJE

08:21

0:14 08:21

+55 24 99325-1125 ~Lucas Alves
Tranquilo 08:22

Qualquer coisa me chama aqui
08:22

Obrigada 08:22

Lucas, vc tem um recibo pronto com o 
logo? Ou tem um logo p eu fazer um 
recibo aqui do valor da refeição e 
faturamento? 08:35

+55 24 99325-1125 ~Lucas Alves
Tenho a logo aqui 08:39

+55 24 99325-1125 ~Lucas Alves

Digite uma

Delamar, +55 24…
ADM Millen

hoje às 08:39
+55 24 99325-1125 @ ADM Millen

0:23

(80) WhatsApp https://web.whatsapp.com/

1 of 1 11/10/2021 08:48

RESTAURANTE 
CANTINHO DA 
JO

GLAMOUR
EXPRESSO H I A 
TRANSPORTES 
E SERVIÇOS

KEKE 
SORVETERIA

CLÍNICA MILLEN

MG 
TRANSPORTES

ZE DA 
MAQUININHA 
DE CARTAO 
DE CREDITO

RPP
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O que a  CDL BM  Centro tem pra você!
Exceto nosso espaço físico com salas para treinamen-

to, palestras, eventos em geral, aqui na CDL Centro todos 
os serviços e produtos da CDL estão disponíveis para faci-
litar seu dia a dia:

• Certificação Digital.
• Consulta de dados no SPC Brasil.
• Conheça nossa tabela e até mesmo faça a migração 

ou contratação do Plano de Saúde Unimax.
• Saiba quais os descontos e demais benefícios que 

empresas da cidade e instituições financeiras – 
parceiras da CDL oferecem para os associados CDL.

• Aqui você pode se associar à entidade.

Atendimento rápido, fácil e personalizado para você e 
sua empresa!

Funcionamento: de segunda à sexta-feira de 9h 
às 18h30 e aos sábados de 9h às 13h.

Contatos: (24) 3512-0124 e (24) 99869-6165
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CDL Barra Mansa em 
todos os lugares! 

Há 59 anos criando conexões com os empresários em diversos pontos da cidade, 
promovendo integração, ouvindo as demandas e caminhando junto.

Fundada no dia 25 de 
março de 1963, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Barra 
Mansa completa 59 anos de 
existência. 

A CDL, especialmente nes-
se ano de 2022, comemora a 
experiência de uma jornada 
de quase 60 anos que trou-
xe fibra e poder de decisões 
para – junto aos órgãos go-
vernamentais e aos empre-
sários - enfrentarem um dos 
momentos mais marcantes da 
história do varejo: a pande-
mia da Covid 19.

“Esse aniversário especial-
mente, após momentos mui-
tos difíceis - e que ainda tra-
zem reflexo para a sociedade, 
para a saúde e para o nosso 
setor   - demonstra o poder 
de confiança em nossa enti-
dade. Comemorar hoje os 59 
anos representa o tamanho e 
a importância que a CDL tem 
na cidade, sendo porta voz de 
muitas decisões para o setor. 
As ações que aqui fazemos ge-
ram reflexos importantes na 
comunidade e junto aos em-
presários e permanecemos 
firmes no propósito da enti-
dade de caminhar junto aos 
associados,  levar a economia 

de Barra Mansa a patamares 
cada vez mais elevados, com 
o compromisso de estimu-
lar as empresas de pequeno 
e médio porte a serem mais 
produtivas e competitivas, e  
de gerar emprego e renda. 
Essa será sempre nossa mis-
são”, afirma o presidente da 
CDL, Leonardo dos Santos.

Há mais de meio século 
em constante evolução.

Em meio às  transforma-
ções do consumidor e a rein-
venção do comércio princi-
palmente em bases digitais, a 
CDL Barra Mansa atualmente 
se destaca pela constante 
evolução. Uma entidade de 
mais de meio século que  se 
move a cada instante, veja:

- Com foco no desenvol-
vimento sustentável, a CDL 
conta com seu próprio siste-
ma gerador de energia foto-
voltaica; 

- Em relação aos seus pro-
dutos e serviços, a CDL Bar-
ra Mansa utiliza o que há de 
melhor em tecnologia da in-
formação para assegurar a es-
tabilidade e segurança do sis-
tema e rede de comunicação

Aqui tem multicanais tais como:

Redes sociais se comunicando a todo momento  
         com o público;

Portal CDL com as principais notícias do setor, do 
Movimento Lojista  e produtos e serviços da CDL; 

Revista Digital com notícias da cidade , região e do  
         comércio e que chegam a milhares de pessoas  
         diariamente;

Comunicação com os associados via Whatsapp,  
         Email-marketing, Telemarketing, Atendimentos  
         presenciais e online;

Constantes parcerias em busca de benefícios e  
         fomento aos associados para geração de seus  
         negócios;

Capacitação e Treinamentos junto ao grupo  
         da CDL Jovem;

Ações sociais na cidade;

Presença marcante em Conselhos Municipais e  
         demandas socioeconômicas do município;

Comprometimento e participação no Movimento  
         Lojista em todo o país, reforçando os valores  
         fundados no associativismo.
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E a novidade: 
novo APP da 

CDL Barra Mansa! 
Um presente dos 

59 anos!

Uma plataforma digital, 
fácil de usar, que conecta em-
presários, consumidores e as-
sociados.

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Barra Mansa é 
uma entidade sem fins lucra-
tivos e está na vanguarda de 
ações estratégicas para o de-

senvolvimento da 
economia barra-

-mansense. Representatividade
na cidade

Ao longo de quase 60 
anos, conquistamos forte 
representatividade, o que  
torna a CDL Barra Mansa re-
ferência na discussão de te-
mas pertinentes ao comércio 
e à vida social no município. 
Estamos conectados com 
você e vamos além, sempre 
juntos!

Como tudo começou...

Foi pensando em ajudar o setor e auxiliar nas principais questões de respaldos e prote-
ções de crédito, que a CDL Barra Mansa foi fundada. Um grupo de representantes comer-
ciais e lojistas votou o estatuto de criação do Clube de Diretores Lojistas e, assim, elegeu 
há 59 anos a primeira diretoria da CDL BM.

Muito trabalho e dedicação em cada gestão

 A cada gestão ao longo dos 59 anos da história da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bar-
ra Mansa, diferentes grupos atuantes, com muitas ideias, passaram pela entidade e deixa-
ram suas impressões, com suas experiências de vida e profissionais. Foram 21 presidentes 
no total que deixaram seus legados mas também levaram grandes aprendizados, sempre 
fazendo o melhor para o crescimento da classe empresarial e da economia.



12 O Lojista - CDL Barra Mansa

Planejamento 
Estratégico CDL BM 
para ações 2022
Uma das novidades será o retorno dos 
cafés da manhã promovidos na entidade.

No mês de fevereiro as 
diretoria da CDL e CDL Jovem 
de Barra Mansa realizaram o 
planejamento estratégico de 
2022.

O encontro aconteceu na 
sede da entidade e o obje-
tivo foi definir as comissões 
e ações de trabalho, buscar 
os pontos fortes e fracos que 
precisam ser posicionados 
pela diretoria a fim de  captar 
as oportunidades oferecidas 
e desenvolver cada passo na 
busca do melhor sempre aos 
associados e ao desenvolvi-
mento da cidade.

Durante o encontro, o pre-
sidente da CDL, Leonardo dos 
Santos enfatizou que é ne-
cessário seguir uma linha de 
orientação do trabalho para 
ser mais assertivo. “É preciso 
conhecer os nossos produtos 
e serviços e como eles estão 
atuando no mercado atual-
mente, onde estamos, para 
onde queremos ir e como 
chegaremos lá. Levar sem-
pre novas oportunidades aos 
empresários da cidade bem 
como benefícios ao associa-
do. Além do planejamento 
das ações que acontecem 
aqui dentro da nossa sede. 
São muitas etapas mas que 
alinhadas e organizadas con-
seguem seguir com êxito nas 
execuções de cada trabalho”, 

explica.
O mais importante é ana-

lisar todo contexto em que 
a CDL hoje está inserida no 
município – seja em ações do 
empreendedorismo e varejo, 
seja em ações econômicas e 
sociais do município.

“De uma maneira geral, 
reservar um tempo em nos-
so dia a dia para estar aqui 
organizando os pontos em 
que almejamos , reforça a 
identidade e o papel da nossa 
instituição para o desenvolvi-
mento de Barra Mansa. Uma 
entidade que há mais de meio 
século representa o comércio 
e o empreendedorismo na ci-
dade”, reforça Leonardo.

NOVIDADE: Nosso café da 
manhã estará de volta!
Uma das novidades ali-

nhadas pelo grupo, durante o 
planejamento estratégico foi, 
após autorização do governo 
municipal diante aos proto-
colos de segurança pública 
no combate à COVID-19, re-
tornar – após muitos pedidos 
dos empresários – o tradicio-
nal café da manhã. O primeiro 
será realizado na última quar-
ta-feira do mês de março, em 
homenagem aos 59 anos da 
CDL BM!

- O associado CDL poderá se preparar para novas 
temporadas de cursos de capacitação e ações  promo-
vidas pela CDL que irão incentivar o comércio em todas 
as datas do calendário do varejo. E o Cedelinho estará 
em cena com sua nova versão, encantando a toda co-
munidade.

- Ações sociais, promovidas pela CDL estão tam-
bém sendo formatadas.

- As demandas do comércio continuarão sendo as 
bandeiras da entidade e, esse ano, a diretoria nova-
mente tratará junto aos órgãos públicos as questões 
sobre ambulantes, segurança pública, estacionamento 
rotativo e legislação.

- Tecnologia e Inovação: esse ano novos projetos 
prometem entrar em cena, trazendo uma cara nova 
em versão digital.

- A comunicação da CDL com o associado com o 
meio empresarial será ainda maior e contamos com 
você, aguardem!

O que vem por aí:
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O cenário do 
varejo no Brasil

Varejo brasileiro inaugurou mais de 200 mil lojas 
em 2021  e mais de 92% do total de comércios 

abertos foram microempresas e estabelecimentos 
comerciais de pequeno porte.

O setor de varejo abriu 
204 mil novas lojas no Bra-
sil ao longo de 2021. Esse 
foi o número  divulgado pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) e tal resul-
tado leva o país a alcançar o 
melhor avanço anual do setor 
desde 2018.

Um estudo da entidade, 
com base em dados do Ca-
dastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ), concluiu que 
o comércio varejista fechou o 
ano com acréscimo de 4,5%.

Dessa forma, o resulta-
do compensou a retração de 
1,4% registrada em 2020, ano 
marcado pela decretação da 
pandemia da Covid-19, por 
parte da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

O maior destaque neste 
período foram os pequenos 
negócios.

Conforme pesquisa, mais 
de 92% do total de comércios 
abertos foram microempresas 
e estabelecimentos comer-
ciais de pequeno porte.

Os dois modelos de negó-
cio tiveram, respectivamente, 
um aumento de 158,2 mil e 
29,9 mil companhias.

Na análise regional, os 
melhores desempenhos fi-

caram com São Paulo (55,7 
mil), Minas Gerais (18,3 mil), 
Paraná (15,1 mil) e Rio de Ja-
neiro (14,1 mil). Juntos, esses 
quatro estados concentraram 
mais da metade das lojas 
abertas no ano passado.

Presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, ressalta que 
2021 foi um momento de re-
cuperação para o ramo.

“A flexibilização das restri-
ções impostas ao varejo em 
diversos estados e municípios, 
especialmente após o fim da 
segunda onda da pandemia, 
e o avanço da vacinação, con-
tribuíram para a tendência 
de aumento da circulação de 
consumidores e, certamente, 
estimulou o movimento de re-
abertura de estabelecimentos 
comerciais”, pondera.

Já o responsável pelo es-
tudo, Fábio Bentes, chama a 
atenção para os desafios do 
ramo em 2022, mesmo com 
os sinais de recuperação apre-
sentados na última avaliação.

“Ao contrário de 2020, 
quando o setor esteve sujeito 
a diversas medidas restritivas 
para tentar conter o agrava-
mento da crise sanitária, os 
maiores obstáculos à retoma-
da mais vigorosa do nível de 
atividade do comércio se con-

centraram na deterioração 
das condições econômicas”, 
destaca o economista da CNC.

A união de todos os níveis 
da experiência de atendimen-
to passou a ser tratada com 
maior e total importância

Como o varejo lida com 
pessoas, a sua dinâmica é fas-
cinante. A inclusão de novos 
elementos é constante, tais 
como o “live commerce” e a 
“entrega super rápida”.

Por outro, verifica-se que 
hoje em dia a utilização de 
dados dos clientes para fins 
de facilitar o relacionamento 
e a aceitação absoluta de que 
a atuação multicanal é funda-
mental para os negócios, além 

de outras tendências merca-
dológicas.

Essencialmente agora, as 
empresas precisaram recorrer 
à tecnologia para viabilizar a 
continuidade de suas opera-
ções e garantir vendas eficien-
tes.

E dessa forma, a união de 
todos os níveis da experiên-
cia de atendimento passou a 
ser tratada com maior e total 
importância, visando entregar 
boas ofertas, uma experiência 
integrada e uma jornada de 
compras otimizada.  

CDL Barra Mansa acredita na força do setor

“Após dois anos de muita incerteza, o varejo se viu na 
necessidade de se adaptar e se reinventar de forma abrup-
ta. Nesse processo, nós criamos novas oportunidades para 
os negócios com reflexo nos hábitos de consumo de muitos 
brasileiros. As mudanças ainda acontecem no dia a dia de 
nossas empresas principalmente junto às nossas equipes a 
fim de alinhar todo esse novo cenário que muda de forma 
muito dinâmica. É de fato desafiador para o empresário, 
mas somos assim, movidos à inovações”, diz Leonardo dos 
Santos, presidente da CDL Barra Mansa que acredita na for-
ça do varejo e os números acima representados também 
foram refletidos no comércio de Barra Mansa com abertura 
de lojas tanto no centro empresarial quanto nos bairros.

Fonte: CNN Brasil



Associados da CDL Barra Mansa e seus colaboradores têm muito mais!

UNIMED
Plano empresarial com 
mensalidades a partir

de R$145,31*
(*) Plano: Unimax 

Local empresa, faixa 
etária - 0 a 18 anos em 

Enfermaria.

UNIODONTO UBM/LACS ORTHOPRIDE SEMART OCUPACIONAL
Descontos de
até 53% nas

mensalidades
para o associado e 

seus colaboradores.

Valores especiais 
para os associados 

e dependentes 
no laboratório de 
análises clínicas e 
da clínica  de fisio-

terapia.

Parceria em tratamen-
to ortodôntico para 

todas as idades. Apa-
relhos fixos, móveis e 
estéticos. Associados, 
funcionários e depen-

dentes. 

Desconto de
até 33% para

o associado nas
consultas clínicas 
em Medicina do 

Trabalho.

Descontos diferenciados para 
associados nas consultas clíni-
cas, exames e outros serviços 

em  Medicina do Trabalho. 
Empresas Grau de risco 1 e 
2 (sem riscos ambientais de 
demandem levantamentos).

UNIFOAACHIEVE 
LANGUAGES

CIEE

Desconto entre
10% e 15% nos

cursos de 
graduação.

Descontos de até 50%, 
conforme tabela. OBS: Os 
valores sofrer alterações 

sem aviso prévio.

Desconto de20% 
sobre o valor 

de contribuição 
institucional 
mensal por 

estudante ativo.

SICOOB SICREDI

CRECHE ESCOLA 
FAVO DE MEL

UNINTERESTÁCIO DE SÁ

UBM –   
BARRA MANSA

SEBRAE

MC & 
CONSULTORIA E 
TREINAMENTOSSENAC

Desconto de  
20% - Programas 
de Qualificação 

Profissional.

Descontos especiais 
para associados em 

diversos produtos como: 
Financiamentos, Cheque 
Especial, Máquina Sipag, 

Antecipação de recebíveis, 
Cartão de crédito, Capital 

de giro, Tarifa de conta 
corrente, entre outros.

Condições especiais 
exclusivas como: 

Investimento Empresarial, 
Antecipação de Boletos, 
Manutenção de conta, 

Preço diferenciado para 
TED, Isenção para anuidade 
de Cartões de Crédito entre 

outros.

Desconto de 10% nas 
mensalidades para novos 

alunos abrangendo os 
sócios da empresa, seus 
colaboradores e depen-

dentes.
Desconto de até 10% para os cursos 
de Graduação e Pós Graduação nas 
modalidades a distância, presencial 
e semipresencial e nas prestações 

de serviços Educacionais.

40% de desconto nas 
mensalidades para alunos 

novos; Inscrição gratuita no 
vestibular e Aplicação do 

vestibular nas dependências 
da empresa.  Extensivo aos 

dependentes diretos.

40% nos cursos de 1ª 
Graduação; 30% nos 

cursos de Pós-Gradua-
ção; 30% nos cursos da 
Educação continuada e 
25% nas mensalidades 

do Colégio de Aplicação 
UBM.

Programa de
capacitação, palestras 

motivacionais exclusivas 
para o associado e seus 

colaboradores.

Descontos exclusivos para 
associados: Cursos 15% / 

Consultoria 20%

SÓBRANCELHAS

PULSO CONSULTORIA

TULIP ADM. DE 
SEGUROS/PORTO 

SEGURO

MARIA  
BRASILEIRA

HGT-HIGITEC

PLENATRAN

A Unidade de Barra 
Mansa oferece 10% de 

desconto em produtos e 
serviços. 

Soluções nas áreas de marketing, 
otimização de processos, planos de 
negócios. Associados CDL contam 

com 30% de desconto. 

Desconto de 5% sobre o 
prêmio líquido do seguro 

escolhido.

Desconto de 40% 
sobre serviços de 

santização de 
ambientes e 

desconto de 6,5 
até 11% sobre o 

valor de seus serviços 
de Limpeza Residencial, 
Empresarial, Pós obra e 

Passadoria de roupas.

Descontos de até 60%, Limpeza, 
Higienizacão, Sanitizacão e 

Impermeabilização em geral

Desconto de 10% para associados, 
exclusivo associados e colaboradores: 

Vistoria periódica do GNV, Vistoria 
inclusão de kit GNV, Vistoria de 

modificação e de sinistro em veículos 
leves e pesados, Laudo Técnico e 

de opacidade, linha mecanizada e 
análise de gases.

TRAT SPA URBANO

ASSESSORIA JURÍDICA

META  
CONTROLADORIA

ATOS CONSERVADORA

POUSADA DO LAGO

Consultoria aos associados através de 
agendamento pela CDL BM além de Assessoria 
Jurídica e Assistência na Defesa de Processos 
Judiciais, no Juizado Especial Cível de Barra 
Mansa ou junto à Vara do Trabalho de Barra 

Mansa.

Diagnóstico Financeiro
 da empresa, sem custo 
para o associado CDL.

Desconto de 5% sobre o valor de 
seus serviços de limpeza empresarial, 

conservação, portaria e manutenção de 
área verde.

Desconto de 10% de desconto 
em diárias durante a semana, 

finais de semana e feriados para 
associados CDL. Consultar tabela. 

COLISEUM ACADEMIA BEST TRAINING
Descontos Especiais. Muscu-
lação a partir de R$58,50 e 

Passe Livre (12 atividades ) a R$ 
125,00. Spinning, Artes Mar-
ciais, Zumba e muito mais.

Valor de R$ 70,00 (setenta 
reais), sem taxa de inscrição 

para horário livre na muscula-
ção e 10% no plano mensal nas 
demais atividades – Atividades 
Aquáticas e Lutas: Muay Thai 

e Judô.

Desconto de 10% sobre o valor 
de seus serviços de pacotes de 

massagens, cabelos, tratamentos 
faciais e Dia da Noiva.

ESTÉTICA 

EDUCAÇÃO / 
CAPACITAÇÃO

SAÚDE /
MEDICINA

OCUPACIONAL 

ENTIDADES 
PARCEIRAS

SEGURO E 
CONSERVAÇÃO

SERVIÇO

CONSULTORIA

LAZER / 
ACADEMIA

SESI
Desconto para associados do 
comércio varejista, prestação 

de serviços, MEI. 

SESI
Desconto para associados 

do comércio varejista, 
prestação de serviços, MEI.
Odontológicas. 30% - SESI 

Clube 10% - Escola SESI 
e  Consultas Médicas e 

Odontológicas.



SERVIÇOS CANAIS DE INFORMAÇÃOESTRUTURA  

Aproveite as 
vantagens de 

quem mais entende 
de Varejo!

Aquisição de descontos e 
benefícios dos convênios 
CDL como (plano de saú-
de, odontológico, cursos 
profissionalizantes, clubes, 
instituições educacionais, 

faculdade e etc...).

Participações de campa-
nhas institucionais, para 
motivação dos clientes 
em épocas próprias como  
Páscoa, Dia das Mães, Dias 

dos Pais etc..

O associado pode contar 
com assessoria prestada 
pela Entidade para quais-
quer dúvidas que ele 

 possa ter.

Prestação de serviço mo-
derno como Certificação 
Digital, para facilitar a vida 
do empresário com aten-
dimento e conforto para 
nossos associados além de 

preços diferenciados.

Campanhas de Natal com 
grandes premiações, mo-
tivando o movimento na 
cidade na melhor época de 

vendas do ano.

Participação em campa-
nhas nacionais realizadas  
em todo Brasil,  junto ao 
Sistema CNDL, demonstram 
a preocupação dos cede-
listas com a vida da popu-
lação e o desenvolvimento  

econômico-social do Brasil

Capacitação para sua equipe e 
empresários através de cursos 
(atendimento, vendas, planeja-
mento orçamentário etc...) com 
um pequeno investimento, além 
de palestras gratuitas para todos 
os associados com assuntos perti-

nentes à categoria.

Fazer parte do maior banco de da-
dos (SPC BRASIL) que no atual mo-
mento é o maior instrumento de 
proteção ao lojista na aprovação de 
crédito do país, pois hoje o associa-
do tem um milhão de cobradores 
pelo Brasil. Levando em considera-
ção o fator de parceria com o banco 

de dados da SERASA.

Instalações confortáveis à sua disposi-
ção para locação de espaços para eventos, 
cerimoniais, treinamentos e palestras. Um 
desconto exclusivo para o associado no alu-
guel do salão Jorge Elias Arbex com capaci-

dade de até 250 pessoas, acomodadas em 
mesas e cadeiras, ou mais de 400 pessoas 
no layout para palestras. Além de contar 
com uma sala para pequenas reuniões 
também climatizada e totalmente gratui-

ta para nosso associado.

Estar sempre bem 
informado sobre 
as novidades de 
mercado através da 
revista impressa “O Lojista” que 
é entregue a cada dois meses 
gratuitamente a todos os asso-
ciados. E informações na Revis-
ta Digital pelo site, Facebook e 

Instagram da entidade.

Encontros como nosso café da ma-
nhã para que o associado tenha um 
momento de descontração e for-
talecimento de vínculos da classe 
lojista. Além de ser um momento 
para saber das novidades que a 

 Entidade tem a oferecer.
Reivindicação do movimento 
lojista em ações para melho-
rias do nosso segmento, nas 
esferas  municipais, estadu-
ais e nacionais, junto à CNDL 
e FCDL Rio de Janeiro. A CDL 
de Barra Mansa atua 
como porta voz do 
empresário para 

diversas ações.

Todo grande negócio começa com uma oportunidade. E com o apoio da CDL Barra Mansa, sua empresa vende mais, correndo menos 
riscos, porque você conta com produtos e serviços especializados. O Departamento Comercial da CDL está à sua disposição para apresentar 
o Mix de Produtos e Serviços que sua empresa, como associado da entidade, pode já utilizar! E confira abaixo o que a CDL Barra Mansa pode 
fazer por você e pelo seu negócio!

Consultoria aos associados através de 
agendamento pela CDL BM além de 

Assessoria Jurídica e Assistência na Defesa 
de Processos Judiciais, no Juizado Especial 

Cível de Barra Mansa ou junto à Vara do 
Trabalho de Barra Mansa

Atendimento personalizado e Descontos 
Exclusivos em todos os certificados.

Resultados para sua empresa com 
segurança e credibilidade do SPC Brasil. 

Consultas e informações do sistema.

SPC

ASSESSORIA JURÍDICA

Revista bimestral  com notícias da 
cidade e do mundo no setor do 

varejo e Movimento Lojista.

Portal CDL
www.cdlbm.com.br

Redes Sociais
@cdlbm

O Lojista
Salão de Festas | Atendimento ao Associado | Sala de Reunião | Sala de Treinamento
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Está em busca de um Plano de Saúde?

Através de parceria com 
a Unimed, a CDL Barra Man-
sa há mais de 20 anos oferece 
benefícios aos seus associados 
por meio do Plano de Saúde e 
o Unimax tem sido um produto 
com enorme abrangência e sa-
tisfação na cidade.

Se você está em busca de 
um Plano de Saúde ou se deseja 
fazer a Migração de seu Plano, 
faça sua cotação com a equipe 
da Unimed na CDL. 

Profissionais qualificados 
poderão te atender e explicar 
passo a passo do que é ofere-
cido nesse plano que hoje se 
destaca na cidade.

Como funciona o Unimax / 
Unimed, o Plano de Saúde 

da CDL BM?

O plano de saúde empresa-
rial da Unimed  tem tabela ex-
clusiva para empresas incluindo 
proprietários, sócios, equipe de 
colaboradores e dependentes.

Nele, a empresa pode es-
colher um plano com abran-
gência local, regional ou nacio-
nal, aproveitando, assim, toda 
a estrutura da Unimed Barra 
Mansa, com mensalidades 
exclusivas e o menor custo-
-benefício da região. Os planos 
são coparticipativos, ou seja, 
garantem mensalidades redu-
zidas – com valores a partir de 
R$ 145,31   - de 0 a 18 anos - 
(válido até 02/2023) em que o 
cliente participa no pagamento 
de coparticipações quando fo-
rem utilizadas. 

Agilidade nos processos

Para o presidente da CDL 
Barra Mansa, Leonardo dos 
Santos, uma das vantagens 
mais significativas nessa par-
ceria, além da tabela de preço 
competitiva, é a agilidade na 
burocracia, já que a CDL faz a 
mediação entre os empresários 
e a operadora.

“São muitos anos trabalhan-
do com isso e sempre buscando 
um relacionamento e contato 
direto com a Unimed em busca 
de benefícios aos usuários. Um 
plano que tem recebido elogios 
dos associados e de novos que 
buscam a migração para o Uni-
max. A  gente consegue ofere-
cer um dos melhores planos do 
país, com ampla rede de médi-
cos e hospitais, para os nossos 
associados.”, afirma o presiden-
te da CDL. 

Através do Unimax, o  usu-
ário pode aproveitar toda a es-
trutura da Unimed Barra Mansa 
– incluindo o novo Espaço Viver 
Bem, localizado no Shopping 
Figorelli, no centro de Barra 
Mansa, o qual são oferecidos 
atendimentos em fisioterapia, 
nutrição, terapia ocupacional, 
além de academia de ginástica 
para usuários do plano.

Plano líder de contratação

O líder de contratação é o 
plano local pois em Barra Man-
sa a Rede Credenciada da Uni-
med conta com 02 hospitais, 
05 laboratórios, 35 clínicas, 261 
médicos cooperados e ainda a 
Unimed possui uma Rede Pró-
pria de Atendimento.

Antes de fazer a contratação de um plano de saúde, venha conhecer a vantagem de 
ter o Unimax Unimed para você, sua família e colaboradores. Um plano que tem rece-

bido elogios dos associados e de novos que buscam a migração para o Unimax
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Março é o Mês Delas:
as mulheres fazem a engrenagem 

girar bem florida!
Nessa edição especial, homenagearemos algumas de nossas 

colaboradoras que há mais de 25 anos são CDL!
Todos os dias, mulheres 

com diferentes histórias e cau-
sas deixam sua marca no mun-
do!

Em muitas e muitas edi-
ções, falamos sobre a força do 
empreendedorismo feminino, 
as lutas das mulheres, histórias 
de empresas e comerciantes da 
CDL e do país.

Elas estão por toda parte no 
mundo dos negócios. Criando 
negócios, trabalhando em ne-
gócios, liderando e sendo lide-
radas. 

Elas fazem a engrenagem 
girar mesclando força e amabi-
lidade.

Imagine uma engrenagem 
com flores? Isso mesmo que 

você está pensando!

Engrenagem são elemen-
tos de máquinas também cha-
mados de rodas dentadas que 
transmitem força e rotação de 
um eixo para outro componen-
te em um sistema de transmis-
são de potência ou movimento.

Imaginem esse elemento 
girando com flores.

De uma forma simbólica, 
claro, e romântica, colocamos 
esse exemplo para mostrar a 
potência da presença das mu-
lheres na execução de seus 
trabalhos. Uma organização 
em que juntas, elas conseguem 
conduzir, com o perfume e a 
beleza que exalam por meio de 
toda e essa condução.

Essa imagem representa 
muito tudo o que aqui na CDL  
 
 
 

vivenciamos em grande par-
te do período da existência da 
CDL. Todo o cuidado e carinho 
dessa equipe para com todos. 
 
A CDL Barra Mansa tem em seu 
quadro de colaboradoras a pre-
sença marcante de mulheres.  
E de 16 funcionários, 14 são 
mulheres. Cinco delas estão na 
entidade há mais de 25 anos.

A CDL BM 
homenageia às 

mulheres da cidade 
pelo dia e deseja que 

todas  tenham vez e 
voz para deixar seu 
legado no mundo! 

Feliz da Mulher  
 8 de março

Sabemos que todas vo-
cês são protagonistas de 
suas histórias mas hoje aqui, 
estamos para agradecer 
a história que fazem pela  
CDL de Barra Mansa!

A todas as nossas cola-
boradoras, FELIZ DIA INTER-
NACIONAL DAS MULHERES!

“ Existe um aprendizado a cada dia. A empatia é a chave de tudo. 
Conhecer e respeitar a individualidade de cada uma facilita e torna 
prazeroso o nosso trabalho.   Agradeço imensamente a toda a essa 
equipe que, em meio às tarefas junto às famílias, se dedica à CDL com 
excelência. E à entidade, agradeço por toda confiança que depositam 
em nós”.  Aucenir - Gerente Executiva

Eliane 
Supervisora 
Administrativa

Dinamar  
Supervisora 
Administrativa

Leide  
Supervisora 
Operacional

Fabiana  
Analista  
Administrativa
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Click CDL
A CDL por Barra Mansa!  Acompanhe aqui as ações em que estivemos
envolvidos nesses dois meses!

Diretores da CDL BM tomam posse como 
integrantes do CONPLAN (Conselho Comuni-
tário do Plano Diretor). Na foto o diretor Jânio 
recebendo seu certificado.

CDL Executiva e CDL Jovem de Barra Mansa realizam um dia inteiro dedicado ao Planejamento 
Estratégico da CDL para 2022. Uma entidade que há mais de meio século representa o comércio e o 
empreendedorismo na cidade.

A empresária e diretora de eventos da CDL, Juliana Lanes Rolim; e a empresária e diretora e 
coordenadora de mobilização da CDL Jovem, Jéssica Alves Reis tomaram posse como conselheiros 
municipais de Turismo.

Uma equipe genuinamente feminina: de 16 funcionários da CDL Barra Mansa, 14 são mulheres. 
Parabéns a todas pela excelência em todo trabalho em prol da entidade.

Ainda sobre homenagem às mulheres: a 
diretora Juliana Rolim, a jornalista Thais 
Mattos e a gerente executiva, Aucenir 
Torres. Parabéns pelo dia!

Junto ao Grupo Acolher, Transporte Genero-
so e demais parceiros,a CDL BM se mobilizou 
para ações de ajuda à Petrópolis.

O presidente da CDL BM,Leonardo dos San-
tos, participou da apresentação do projeto 
de remodelação do Centro feita pelo prefeito 
de Barra Mansa, Rodrigo Drable.

A CDL Barra Mansa, através de sua dire-
toria, oficializou a doação de 20 cadeiras 
para a 90ª Delegacia de Polícia da cidade.

A CDL Barra Mansa realizou a Assembleia 
Geral de Prestação de Contas do ano de 

2021 com presença da diretoria e associados.




