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Sorteios de 288 vales-compra de  
R$ 200, R$ 300,00, R$ 500,00 e R$ 1.000,00 

para serem usados em lojas associadas e 
 participantes dessa grande  

Campanha de Natal da CDL!  
Veja como funcionará o uso do vale -compra e 

como baixar o APP para validar seus cupons! 
Páginas 10 e 11

Natal Premiado da CDL BM com 
distribuição de R$ 100.000,00 em

vales-compra na cidade
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2022 está 
chegando

ao fim

O ano de 2022 está chegan-
do ao fim e a gente só pensa em 
estar ainda mais fortalecido em 
2023 diante a tantas mudanças 
e tantos desafios no mundo dos 
negócios.

Em meio às novidades, 
ao avanço cada vez maior da  
tecnologia, as empresas apos-
tam suas fichas para atrair o 
cliente para a loja física e tornar 
sua experiência sempre incrí-
vel.

E a maior expectativa está 
nesses próximos dias. Afinal, o  
Natal promete movimentar as 
ruas de todo o país e o comér-
cio conta com as vendas para 
fechar as contas do ano.

A data deve movimentar 
as ruas de todo o país, levando 
mais de 118 milhões de consu-
midores às compras. É o que 
aponta pesquisa realizada pela 
CNDL –Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas e pelo 
SPC Brasil — Serviço de Prote-
ção ao Crédito. De acordo com 
o levantamento, o Natal deste 
ano deve injetar R$ 66,6 bi-
lhões na economia.

De fato uma data bastante 
aguardada do ano pelos con-
sumidores e comerciantes. O 
brasileiro tem a tradição de 
presentear os familiares e ami-
gos e esse ano não será diferen-
te. E como estar preparado em 

nosso comércio de Barra Man-
sa? Bem, primeiramente nessa 
edição você acompanhará boas 
matérias que ajudarão suas 
equipes e seu negócio. Aprovei-
te para ler!!! E também saber 
que nós, da CDL Barra Mansa, 
mais uma vez, acreditamos na 
força dessa data e lançamos 
uma grande campanha de prê-
mios injetando 100 mil reais 
em vales-compra que deverão 
ser usados aqui, em nosso co-
mércio e nas lojas associadas 
que contemplarem seus clien-
tes. Será uma injeção de prestí-
gio e de valorização aos nossos 
comerciantes. Além disso, esta-
mos em contato com a prefeitu-
ra municipal para acompanhar 
a decoração natalina que, esse 
ano, será organizada pelo órgão 
público e trará novamente mui-
ta luz e magia para encantar a 
população e ajudar ainda mais 
a fortalecer nossas vendas.

Os últimos tempos foram de 
muitos desafios para o setor de 
Comércio e Serviços, por isso é 
o momento de se preparar para 
a oportunidade da melhor data 
comemorativa do varejo. Con-
tamos com todos vocês para 
enfeitarem suas vitrines e apro-
veitarem cada momento!

José Paulo Nogueira
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 
José Paulo Nogueira

2º Vice-Presidente 
Almir Esteves Corrêa

Diretores: 
Secretários 
Jânio Alves Pereira 
Luiz Fernando Vasconcelos Magalhães

Tesoureiros 
Gleidson Kelman Bragança Gomes 
Vivaldo Moreira Ramos

Patrimônio 
Marcos Antônio Arantes Alves

Produtos e Serviços 
Xisto Vieira Neto 
Jair Francisco Gomes

Comercial 
Paulo Sérgio Françoso Ávila  
José dos Reis de Oliveira

Eventos 
Juliana Lanes Rolim

Propaganda e Promoções 
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 
Xisto Vieira Neto 
Leonardo dos Santos

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 Comunicação 
Marino Paula da Silva Júnior

Coord. de Sustentabilidade 
Jonas de Cnop Eccard

Tudo o que você 
precisa tem no Unimax

Planos co-participativos, 
muito mais econômicos:

Modalidades do plano e 
áreas abrangentes:

Há mais de 20 anos, uma parceria entre Unimed e CDL traz benefícios aos associados para um plano de saúde completo. 
O UNIMAX/Unimed é um plano de saúde empresarial com tabela exclusiva para empresas associadas à CDL Barra Mansa in-

cluindo proprietários, sócios, equipe de colaboradores e dependentes. 
Ele possui uma tabela exclusiva com o melhor preço da cidade. E você, associado CDL, pode aproveitar essa oportunidade: 

Uma parceria entre Unimed e CDL traz benefícios aos 
associados para um plano de saúde completo. 

Nosso plano de saúde coletivo empresarial com todas 
as coberturas tradicionais do mercado, como no registro 
ans - nº 33026-4. E os planos são participativos, ou seja, 
garantem mensalidades bem mais acessíveis e as taxas de 
consultas, procedimentos e exames somente serão cobra-
das posteriormente, quando utilizados. 

Ampla rede credenciada: um Plano Unimed, conta com 
uma das maiores redes de profissionais, laboratórios e 
clínicas credenciadas em nossa região; 

Sem limite de vidas: não há cota mínima de integrantes 
para o benefício. Você pode inscrever uma única pessoa 
em sua empresa, ou todos os colaboradores; 

Planos com modalidade coletivo empresarial: os rea-
justes são anuais, calculados mediante a sinistralidade dos 
usuários no grupo.   

Local : válida dentro do município de Barra Mansa, exten-
sivo a Rio Claro. 

Nacional: válida em todo o território brasileiro. 

Modalidades de acomodação: enfermaria e apartamen-
to individual 

Fale conosco e peça uma cotação para sua empresa! 
Atendimento exclusivo na sede da CDL Barra Mansa e 

na CDL centro! 

Contatos: (24) 99936-3864 / tel. Fixo: (24) 3325-8158 / 
celular: (24) 99936-3864  
       Email: beneficio.unimed@cdlbm.com.br
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O comércio de Barra 
Mansa está cada vez 
mais forte e a CDL BM 
parabeniza os novos 
empreendimentos que 
chegam na cidade! 

Apesar da maior parte da 
população brasileira estar dis-
tribuída em grandes centros ur-
banos, como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte e outras 
capitais, existe uma oportuni-
dade gigante de empreender 
nas cidades do interior.

  
E temos observado a força 

do comércio de Barra Mansa, 
cada vez maior, nos últimos 
tempos com a vinda de novas 
empresas e segmentos diver-
sificados que tem trazido um 
layout novo nas ruas da cidade 
e oportunidades de consumo 
e, consequentemente um giro 
econômico maior no município 
que tem sua renda praticamen-
te 60%  vinda do comércio. 

Desafiando a crise, o setor 
de saúde e beleza segue em 
crescimento no Brasil, e Barra 
Mansa também se destacou na 
abertura de novas empresas do 
setor de Salão de Beleza, Bar-
bearia e Farmácia. 

Em recente pesquisa fei-
ta pelo Ministério da Saúde, 
a parcela dos brasileiros que 
praticam exercícios físicos au-

mentou 24%. Com isso, au-
mentou também o número de 
academias. Hoje, o Brasil ocupa 
o segundo lugar entre os países 
com mais academias no mun-
do. E também nesse setor, iden-
tificamos a chegada de novas 
empresas na cidade bem como 
investimentos maiores dos que 
já aqui estão instalados. 

Negócios na área de alimen-
tação também tem registrado 
um claro crescimento esse seg-
mento. Ainda tem muito espa-
ço para crescer e pode gerar 
negócios lucrativos principal-
mente em cidades pequenas. 
Muitos foram os novos empre-
endimentos que inauguraram  
recentemente em Barra Mansa 
no ramo da gastronomia. 

Além desses setores ci-
tados, as franquias e demais 
negócios variados, micro em-
preendedores, startups, moda, 
acessórios, calçados, presentes 
e empresas de prestação de 
serviço tem se instalado em 
Barra Mansa e tudo isso tem 
trazido um renovo à cidade, re-
forçando a tradição de um co-
mércio local forte e fiel. 

Sem dúvida, um comércio diversificado e que demostra uma 
oportunidade gigante de empreendedorismo. 

“Esse é um dos pontos que mais destacamos em 
dar boas vindas aos amigos empresários: o po-
der de empreender em uma cidade do interior. 

 A possibilidade de fidelizar o consumidor é mui-
to mais alta, então aproveite para proporcionar 

boas experiências ao seu cliente porque ele sem-
pre vai voltar e ainda recomendar seu serviço às 
pessoas que conhece. Participe de eventos como 

os promovidos pela CDL para que você interaja 
com os amigos empresários e esse bate papo é 

sempre muito proveitoso para nossos negócios. 
Juntos somos mais fortes! Sejam bem-vindos!”  

José Paulo Nogueira
presidente da CDL Barra Mansa
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Natal Luz & Magia em Barra 
Mansa: decoração iluminativa e 

atividades artísticas organizadas 
pela Prefeitura Municipal

Após algumas reuniões 
junto à prefeitura, no início de 
novembro,   o presidente da 
CDL Barra Mansa, José Paulo 
Nogueira; a presidente do Si-
comércio, Lilian Panizza; e a 
vice-presidente da Aciap, Fer-
nanda Moysés; acompanhados 
dos diretores das entidades, 
estiveram na Fundação Cultu-
ra de Barra Mansa para uma 
reunião junto ao presidente 
Marcelo Bravo e o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Tecnologia e Inovação, Bruno 
Paciello. O assunto foi a deco-
ração de Natal em Barra Mansa 
que, após alguns anos sendo 
organizada e investida pela CDL 
e entidades, esse ano, está sob 
o comando da prefeitura muni-
cipal.

 
“Novamente vamos enfei-

tar a cidade com luz, traremos 
uma iluminação bastante deco-
rativa nas ruas do centro e nos 
bairros Vila Nova e Ano Bom. 
Além das iluminações, estamos 
montando uma programação 
artística com apresentações na 
Praça da Liberdade e no Calça-
dão Dama do Samba”, explicou 
Marcelo Bravo.

 

 
Mais uma vez, o presépio 

em tamanho real será montado 
na Praça da Matriz com o apoio 
financeiro da CDL Barra Mansa. 
Ainda como parte das grandes 
comemorações natalinas que a 
população poderá participar, a 
Aciap promoverá na fachada de 
seu prédio a tradicional e linda 
Cantata de Natal.

 
Reforçando a magia do Na-

tal e o apoio das entidades para 
que essa data seja novamente 
mágica e encantadora para os 
moradores e visitantes, o pré-
dio da Antiga Estação, localiza-
do na Rua Orozimbo Ribeiro, 
receberá do Sicomércio a doa-
ção das mangueiras de luz para 
ornamentar o local.

 

Ao longo dos últimos me-
ses, as entidades têm se reu-
nido junto ao órgão público 
para trabalhar em toda essa 
formatação do projeto que tem 
tanto significado para a cidade. 
“Certamente quem transitar 
por Barra Mansa no mês de de-
zembro sentirá a magia do Na-
tal se espalhando na cidade e 
mais uma vez toda essa progra-
mação vai envolver a todos os 
moradores - crianças e adultos 
-  e pessoas que visitarem nossa 
cidades. Além do espírito na-
talino que traz amor e união a 
todos, essa data é muito espe-
rada pelo comércio e toda essa 
programação vai ajudar a esti-
mular ainda mais a economia 
de nossa cidade, com maiores 
possibilidades de geração de 
emprego e renda aqui”, afirma 
o presidente da CDL, José Pau-
lo.

 
Acompanhem nas redes 

sociais do órgão público e das 
entidades  a programação com-
pleta das apresentações artís-
ticas que será divulgada pela 
Prefeitura Municipal de Barra 
Mansa.

Entidades CDL BM, Aciap e Sicomércio participam de reuniões com a  
Fundação Cultura e definem data de abertura do Natal: 7 de dezembro

A abertura do Natal em Barra Mansa 
está prevista para acontecer no dia  

7 de dezembro, às 19h, com uma 
grande parada iluminada - Parada Luz e 

Magia  - com desfile cênico pelas ruas do 
centro da cidade. A partir dessa data, as 
principais ruas da cidade – Av. Joaquim 
Leite, Domingos Mariano e Monsenhor 

Costa, onde acontece a feira de artesana-
to  – terão as luzes de Natal acesas.
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Ultimamente as pessoas 
vão às compras, saem para 
lazer ou mesmo a negócio e, 
muitas vezes, não levam nem 
documento e até carteira. Mas 
o celular, esse dificilmente é 
deixado para trás. Inclusive 
porque, nos dias atuais, ele 
possibilita acessos financeiros 
para compras e pagamentos 
em geral. 

A modalidade de pagamen-
to feita pelo Pix, de fato,  re-
volucionou as movimentações 
bancárias e facilitou a vida das 
pessoas. Mudando costumes 
de muita gente de várias ida-
des. 

Com ele, em segundos, é 
possível realizar transferências 
ou pagamentos sem cobrança 
de taxas.  

Algumas vantagens são: 
- Ele é gratuito para as tran-

sações online entre bancos di-
ferentes e entre pessoas física; 

-  Pode gerar um custo me-
nor a empresas, MEIs e também 
aos prestadores de serviço; 

- Funciona 24 horas por dia 
nos 7 dias da semana; 

- Facilidade na hora de re-
alizar troca de instituição para 
utilização do sistema; 

-Não paga tarifas avulsas 
TED e DOC. 

No entanto, o número de 
golpes e fraudes com Pix vem 
crescendo nos últimos meses, 
em âmbito nacional e no co-
mércio de Barra Mansa com ca-
sos recentes sendo divulgados. 

 Segundo um levantamento 
da Federação Brasileira de Ban-
cos, Febraban, o Pix é usado 
por 71% da população. Os da-
dos apontam que a aprovação 
do serviço tem tido alta e na fai-
xa de jovens entre 18 a 24 anos, 
a satisfação chega a 99%. 

Mas, de acordo com o  Insti-
tuto de Segurança Pública (ISP) 
houve aumento de 251,9% no 
número de ocorrências no perí-
odo entre janeiro de agosto de 
2021 em comparação com este 
ano em todo o Brasil. Esse nú-
mero passou de 189 em 2021 
para 665 no mesmo período 
deste ano. 

E é nesse ponto que fica a 
principal desvantagem, quando 

o assunto é segurança em ven-
das. 

A CDL Barra Mansa tem 
orientado seus associados – de 
diferentes setores – e popula-
ção em geral alertando sobre 
a segurança em suas vendas e 
os cuidados com fraudes, em 
especial na época de maior 
movimento nas ruas, como é o 
Natal. 

“Assim como nas demais 
modalidades, é importante 
que o empresário se resguar-
de durante suas vendas. Que 
se proteja, que esteja atento à 
segurança nas vendas”, disse o 
presidente da CDL Barra Man-
sa, José Paulo Nogueira. 

Consulte seu cliente, 
saiba para quem está 

vendendo! 

“Nós, empresários, pode-
mos achar que na correria na 
loja tais cuidados não valem à 
pena serem feitos. Mas são es-
senciais para que um prejuízo 
não aconteça devido aos golpes 
e fraudes”, diz o presidente da 
CDL. 

Fique atento: 

-  É importante o empresá-
rio fazer o cadastro do cliente, 
utilize a Consulta SPC da CDL 
BM e conheça quem é esse 
cliente, busque pelo CPF dos 
dados, e consultar esse cliente 
principalmente para que suas 
vendas sejam feitas em segu-
rança a fim de evitar a inadim-
plência, inclusive as vendas à 
prazo. 

- Treine suas equipes, colo-
que as regras para que todos 
sigam corretamente e estejam 
atentos principalmente nesse 
fim de ano que já se aproxima 
e traz intensos fluxos nas lojas. 

Orientações da CDL 
Barra Mansa para quem 

utiliza o Pix em seus 
negócios, são: 

- Desconfie de mensagens 
e solicitações de instituições 
financeiras que envolvam seus 
dados pessoais e financeiros. 
Entre em contato com o seu 
banco, com o número que está 
atrás do cartão, para confirmar 
o pedido; 

- A transferência com Pix só 
é possível dentro do aplicativo 
do seu banco ou operadora, 
fique atento para links e sites 
falsos; 

- Ao receber um pagamento 
via Pix, esteja com o seu apli-
cativo de banco acessível para 
conferir o extrato na hora da 
transação ou aguarde a com-
pensação para confirmar; 

- Esteja atento e não res-
ponda mensagens no automá-
tico. Sempre verifique a veraci-
dade do que você recebe. 

As pessoas saem sem dinheiro 
mas sem celular ninguém sai! 
Pix, um verdadeiro facilitador para suas vendas mas que exige alguns cuidados.
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Como está o cadastro de 
clientes na sua empresa?

Antigamente podia-se dizer 
que as vendas eram feitas na 
base da confiança entre o dono 
do negócio e seus clientes. E 
consultar o crédito de alguém, 
começou como uma listinha de 
maus pagadores dos comércios 
locais. Mas sabe-se que hoje, 
esse é um passo essencial da 
venda a prazo. 

Ainda mais nessa chegada 
de fim de ano em que o fluxo 
nas lojas e na prestação de ser-
viço aumenta. É preciso que 
esteja atento e saiba utilizar os 
insumos e o que a tecnologia 
atualmente oferece para seu 
negócio, como por exemplo os 
serviços que a CDL Barra Man-
sa traz para seus associados 
por meio das consultas de SPC, 
SCORE e Registros. 

São ferramentas impor-
tantíssimas para segurança às 
novas negociações de empre-
endedores nas áreas de varejo, 
micro empresários e serviços. 

 
E sabia que essa etapa 

do ciclo de crédito pode 
ser aplicada também aos 

seus clientes antigos? 

Sim, essa tem sido a estra-
tégia de muitas empresas para 
manter a saúde do negócio e 
gerar oportunidades mais rele-
vantes.  

Você sabe como fazer o 
cadastro de cliente? Ou 
sabe como utilizá-lo de 
forma a otimizar seus 

resultados?  

Possuir este cadastro signi-
fica ter controle sobre os clien-
tes que consomem os seus pro-
dutos ou serviços. Essa coleta 
de dados irá auxiliá-lo não só 
a interagir com o seu público, 
mas também na fidelização. 

 

E mesmo que pareça algo 
simples, ter o registro dessas 
informações é muito valioso 
e pode trazer resultados reais 
para o seu negócio. Afinal, até 
mesmo as atividades mais roti-
neiras trazem benefícios!

Com certeza, o cadastro o 
ajudará a conhecer quem é seu 
cliente,  fidelizar e criar estraté-
gias de marketing e vendas.  

 
Falando agora sobre 
cliente inadimplente 

Quando faltam dados sobre 
quem está comprando em sua 
loja e chega a inadimplência, o 
empresário tem como registrar 
o cpf dessa pessoa no SPC. Essa 
é uma das ferramentas que 
pode te ajudar a recuperar a 
venda perdida. 

E com a chegada de fim de 
ano, esses canais de segurança 
em vendas - os quais oferece-
mos aqui na CDL BM - são im-
portantíssimos para sua em-
presa e para suas vendas. 

Saiba mais como 
funciona. 

Fale com nossa equipe 
e tire suas dúvidas! 
Tel. (24) 3325-8150

3325-8168 

Você tem o costume de consultar dados do SPC Brasil? 
Tudo isso te auxilia não só em segurança nas vendas mas, a interagir com o seu  
público e também na fidelização. 

Anote aí as informações mais impor-
tantes para o cadastro de clientes: 

Nome
E-mail 
Telefone 
Endereço 
Data de nascimento 
Sexo 
CPF 

Se você quiser elaborar um pouco 
mais, pode ainda acrescentar o histó-
rico de compra do cliente, adicionan-
do os serviços e produtos preferidos 
e com que frequência são consumi-
dos.  
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SETEMBRO / OUTUBRO

BOCÃO 
PANIFICADORA

ROBERTO DOS 
SANTOS SILVA

DOUGLAS 
PEREIRA FESTAS 
E EVENTOS

VIA MIA BRASIL 
A FORA

INÁCIO 
MARTINS 
VIANA

BIA VALENTIM 
BIJUTERIAS 
ARTESANAIS

POLLY CELL

CONTABILIDADE 
PONTO 
EMPRESARIAL

TOTI TINTAS

FENIX 
TREINAMENTOS

BARRACOR 
HEMODINAMICA 
E RADIOLOGIA

MERCADO 
DO BAIRRO 
COMERCIO DE 
ALIMENTOS

CAROL BISCOITOS 
E DOCES

TA LINDA MODA 
FEMININA

DROGARIA 
ULTRAPOPULAR 
MANEJO LTDA

VITRINE DA 
MODA

10i NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS 
LTDA

BELÍSSIMA

PAIVA E SILVA 
REPRESENTACAO 
LTDA

CLAUDIO 
CONTABILIDADE

TERNO CLUB

ESPAÇO IZA

WIZOOM 
ACADEMY

ALINE ARTS 
PERSONALIZADOS

LILI E CIA

016 
HAMBURGUERIA

LEO BIKE E MOTO

BM BIKES

RECANTO DOS 
PAES PADARIA E 
CONFEITARIA

BARRA SUL

MARCIA 
MODAS

BE
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Fechando 2022 com chave de ouro! 
A CDL todo momento participa de ações na cidade de Barra Mansa, junto aos comitês públicos e 

comunitários.  E, com as entidades parceiras Aciap e Sicomércio, a todo instante atua em projetos que 
atendem às demandas dos empresários locais bem como o desenvolvimento econômico e social do 
município.

Para fecharmos o ano de 2022 com chave de ouro, trazemos para o associado e empresários de 
Barra Mansa, eventos que ajudarão a alavancar ainda mais seus negócios nessa reta final de ano, 
momentos também de integração e união de nossa classe e transparência das ações que a CDL BM 
promove, tendo a principal missão contribuir com o fortalecimento da classe lojista-empresarial em 
nossa cidade. 

Esperamos vocês!
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A  tradicional Campanha 
Natal Premiado da CDL BM foi 
lançada e mais uma vez tem 
como finalidade impulsionar as 
vendas no comércio. 

Em uma ação totalmente 
gratuita para o associado, a CDL 
investirá com recursos próprios, 
288 vales-compra totalizando 
R$ 100  mil reais  em compras 
a serem feitas nas lojas associa-
das à entidade e que estejam 
participando dessa campanha.  

A ação começou dia 7 de 
novembro  e seguirá até 26 de 
dezembro. 

 

Veja como irá 
funcionar: 

Ao comprar um produto em 
uma das lojas participantes, o 
consumidor receberá do lojis-
ta 1 cupom que constará o QR 
Code da Campanha. 

Para participar, o cliente 
deverá baixar  o App CDL Barra 
Mansa e clicar  em “Natal Pre-

miado”.  Em seguida, é preciso 
criar uma conta e login.

Pronto, agora é só acessar 
o banner da campanha e esca-
near o QR Code do seu cupom 
recebido.  Uma impressora na 
CDL vai automaticamente gerar 
o cupom impresso do cliente e 
o sorteio acontecerá fisicamen-
te.

 
Serão sorteados 

288 vales-compra da 
seguinte forma: 

100 vales de R$ 200,00  
100 vales de R$ 300,00 
76 vales de R$ 500,00  
12 vales de R$ 1.000,00  
 

Os sorteios acontecerão de 
forma presencial na Praça da 
Liberdade no Centro de Barra 
Mansa.  

A cada sorteio serão pre-
miados todos os valores dos 
vales. Ou seja, em cada data de 
sorteio haverá ganhadores de 

vales de R$ 200, de R$ 300, de 
R$ 500 e de R$ 1.000,00. 

 
Anote na agenda as 
datas dos sorteios 

• Sorteio nos sábados dias 19 
e 26 de novembro às 11h 

• Sorteio nos sábados dias 
03, 10, 17 de dezembro às 
11h 

• Último sorteio, terça-feira 
dia 27 de dezembro às 18h 

Premiações, uso e 
validade dos vales 

Os sorteados deverão bus-
car seus vales-compra na sede 
da CDL e utilizar o valor na loja 
em que foi sorteado.

“A um pouco mais de 30 
dias do Natal, o presidente da 
CDL Barra Mansa, José Noguei-
ra,  ressalta a necessidade de 
os lojistas se prepararem para 
receber os clientes e explica a 

formatação desse modelo de 
Campanha de Prêmios para o 
Natal da CDL. Estamos entran-
do no melhor período de ven-
das e precisamos aproveitar as 
oportunidades. Quando lança-
mos uma campanha de vales-
-compra, e ao longo do ano 
fizemos algumas ações como 
essa, ajudamos a fortalecer o 
comércio de nossa cidade. Aju-
damos a fazer com que esse 
capital gire aqui dentro e jun-
to aos nossos associados. São 
empreendimentos dos mais 
diferentes nichos e segmentos 
que receberão essa injeção e 
um motivo a mais para o clien-
te voltar em sua loja e comprar 
algo mais, quem sabe. Aprovei-
tem essa oportunidade”, disse. 

No site e nos canais de co-
municação da CDL serão divul-
gados os nomes de todos os es-
tabelecimentos participantes.  

A Campanha, totalmente gratuita para o associado, 
terá seis sorteios com 288 vales-compra ao todo.  

Para concorrer, o consumidor deverá comprar nas lojas 
associadas e participantes da ação promocional. 

Natal Premiado da CDL Barra 
Mansa com distribuição 

 de R$ 100.000,00  
em vales-compra 
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São 288 vales-compra 
que totalizam R$ 
100 mil injetados 

pela CDL em nosso 
comércio! 

Os aplicativos de venda tem 
sido o grande destaque no va-
rejo em todo o mundo e a CDL 
Barra Mansa inovou trazendo 
essa ferramenta tão importan-
te para você, associado. 

Ela traz inúmeras vantagens 
para seu negócio!  

Já navegou por lá? Sabia 
que lá você cadastra sua em-
presa e o consumidor pode te 
encontrar pelo google maps? 
Além de saber seu endereço e 
seus contatos, ele pode conhe-
cer suas promoções. É uma fer-
ramenta que, em um prazo cur-
to de tempo, funcionará como 
um verdadeiro Guia do Comér-
cio de Barra Mansa. 

Encontre tudo aqui, na Pal-
ma de Sua Mão! 

E em mais uma ação 
importante, o APP 

CDL BM  será o canal 
de validação da 

Campanha de Natal 
2022! 

Como funcionará? 
Você, lojista deverá ajudar 

a divulgar e informar ao seu 
cliente que ele precisa baixar o 
APP e validar o cupom pelo QR 
CODE. Gente, tudo isso não de-
mora nem 1 minuto para fazer! 

Automaticamente seu 
cliente já estará oficialmente 
cadastrado na CDL e participan-
do do sorteio. 

Serão vales de  
R$ 200,00, R$ 300,00,  
R$ 500,00 e R$ 1.000,00. 

Imagine ele se ga-
nha um desses valores 
(ou mais de um, claro é 
possível!!!)  e utilizar 
em compras na sua 
loja?! 

Esse aporte é fi-
nanciado pela CDL 
e você, lojista, não 
paga nada por 
isso! 

Vamos juntos 
fomentar nosso 
comércio! Fazer 
com que o dinheiro 
de nossa cidade circule 
por aqui, nas empre-
sas de varejo de Barra 
Mansa! 

Será um Natal maravilhoso 
mas precisamos contar com 
todos vocês no sucesso dessa 
Campanha! 

Lojista, não deixe de informar ao seu cliente para ele 
baixar o APP CDL BM e validar seu cupom!  
Sua participação nessa campanha é muito importante!

Natal Premiado da CDL está 
rolando e para participar você 
precisa ter o APP CDL BM!  
Você já baixou em seu celular?

Baixe o app da 
CDL apontando 
a câmera do seu 
celular para este 
QR Code.
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Caprichem nas suas vitrines de Natal para 
Emocionar & Atrair seus consumidores 

E todo mundo sabe: principalmente em comércio de rua, como aqui em Barra Mansa, 
a vitrine funciona como um cartão de visita. 

O Natal está chegando e é 
hora de caprichar em sua vitri-
ne especial! 

Sabemos que vocês já de-
vam estar a todo vapor buscan-
do inspirações e pesquisando 
os modelos para sua loja, afinal 
essa é a festa mais aguarda-
da do ano e que mexe muito 
com as emoções das pessoas. 
E, para uma grande parte das 
lojas, o Natal é ainda a melhor 
época de vendas. 

E todo mundo sabe: princi-
palmente em comércio de rua, 
como aqui em Barra Mansa, a 
vitrine funciona como um car-
tão de visita. Ela funciona como 
um dos principais recursos de 
comunicação do varejo com 
seu público-alvo. Uma vitrine 
bem trabalhada, com investi-
mento mais baixo, pode cha-
mar mais atenção que cartazes 
do tipo ‘Promoção’.   

Então, vamos de dicas 
para compor a sua? 
 
1 – Faça um, planejamento 

dos elementos, cores, atrações 
de sua vitrine de Natal, sempre 
tendo em mente qual é a per-
sona (público-alvo mais delimi-
tado) de sua loja; 

 
2 – Trabalhe dentro do es-

paço disponível – um erro co-
mum é amontoar muitas coisas 
na vitrine dificultando o foco 
nos produtos. No entanto, não 
a deixe muito vazia;  

3 – Venda o que você esto-
ca – Se você não tem o produto 
disponível em estoque talvez 
tenha que mexer mais na sua 
vitrine ao longo da semana; 

4 – Construa um tema – 
Dentro do Natal, há vários sub-
temas. Explore um deles para 
não misturar temas e elemen-
tos demais, poluindo o visual; 

 5 – Se possível, conte uma 
história – Lembre que o consu-
midor não está à procura ape-
nas de um produto, mas de um 
sonho, e uma boa vitrine deve 
contar uma boa história; 

 
6- Iluminação – Use ilumi-

nação forte para que as pesso-
as possam ver o que você está 
vendendo. Adicione luz para 
tornar mais evidente os cantos 
esquecidos e escuros. Se esti-
ver preocupado com gastos de 
energia considere a possibilida-
de de trocar as lâmpadas das 
vitrines pelo tipo LED. E, claro, 
que você pode utilizar as famo-
sas luzinhas de Natal, porém 
tome cuidado com a qualidade 
do produto e a instalação; 

 7- Use truque de luz e mo-
vimento – Tudo o que pisca e se 
move chama a atenção. Atraia 
os olhos com pisca-pisca, luz 
piscante ou giratória. Inclua 
decorações animadas e moto-
rizadas; 

 8-  Coordene as cores para 
que a vitrine fique harmônica; 

9 - Procure lojas de produ-
tos com preços bons para festas 
em grandes centros comerciais 
na sua cidade mesmo. 

 
10-  Faça combinações 

para que o público-alvo tenha 
facilidade em identificar o pro-
duto chave do seu negócio, sem 
esquecer do seu foco principal 
que é vender. 

 

Turbine o Natal de seus 
clientes e os emocione com 
suas vitrines, atraindo-os for-
temente para as compras.  
Boas vendas!!! 
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O melhor time de vendas do varejo para o 
Natal e todo sempre! 

Para vender tem que ter PEGADHA, sua empresa tem?

Tudo que tem mudado no 
mundo das marcas, o consumi-
dor, a loja, a tecnologia só re-
forçam a necessidade de se ter 
um time de vendas de alta per-
formance, ou se vocês quise-
rem, no português claro, gente 
muito boa ocupando TODOS os 
cargos da linha de frente. A/Os 
heroínas/óis da ponta. Afinal, 
na hora decisiva de avaliar se a 
marca cumpre o que promete, 
quem está na frente do Cliente 
é este personagem. 

Fácil conseguir? Não tanto, 
afinal uma das coisas mais difí-
ceis  de um negócio é encontrar 
gente. A primeira, sem a menor 
sombra de dúvidas, é encontrar 
gente muito boa. Quanto mais 
ter um time inteiro composto 
apenas por gente muito boa. 

Há muita coisa para se fazer 
para ter a equipe ideal. Eu já es-
crevi sobre isso várias vezes há 
vários anos. A cada ano o nível 
de exigência de quem quere-
mos contratar aumenta. E te-
mos que nos reestruturar para 
merecer que quem queremos 
contratar queira vir trabalhar 
conosco. E ficar o máximo pos-
sível de tempo. Sabemos que 
a maioria das pessoas hoje em 
dia não ambiciona passar a vida 
no mesmo emprego. Nosso 
foco deve ser que a pessoa seja 
o mais competente possível no 
tempo de contato e convívio.

 
Dentre as coisas importan-

tes que temos que fazer, a mais 
prioritária é definir quem que-
remos contratar. Sem essa de-
finição qualquer pessoa serve. 
Por isso a régua do nível de exi-
gência de quem eu quero trazer 
tem que ser alta. Muito alta.

 

Me lembro até hoje dos 
meus tempos de executivo de 
varejo iniciante, quando con-
tratei uma equipe inteira para 
um novo negócio na antiga 
Mesbla. Eu não fazia ideia do 
que buscar. De lá até hoje, me 
aprofundei no tema e cheguei 
a uma conclusão que evolui a 
cada dia. Vou apresentar a vo-
cês a minha conclusão de hoje.

 
A/O melhor vendedor/a do 

mundo tem PEGADHA. 

Se você quiser entender o 
que esse acrônimo significa, 
siga em frente. E comece a pen-
sar no melhortTime do mundo. 
Você pode. Você quer? Só de-
pende de você. 

Encontrar gente boa é um 
garimpo. Tem que ser feito con-
tinuamente. Tem que ser uma 
busca incessante. Que começa 
antes de se precisar da pessoa. 
Antes de alguém sair.

Essa é a única forma de 
se conseguir que aos poucos, 
quem entra substitua com 
competência quem sai. Até 
se conseguir um Time 100%  
PEGADHA.

Ah e a marca da empresa 
tem que ajudar. Tem que ter 
reputação de bom contratante. 
De bom empregador. 

Boa sorte nas vendas e boa 
PEGADHA no seu time!

  

Matéria de Edmour Saiani: 
sócio-fundador da Ponto de Re-
ferência e especialista em Ges-
tão de Atendimento, Inovação 
e Tendências.

DE PRECISAR E TER PAIXÃO 
PELO QUE FAZ e por gente – 
mesmo com problema

DE EMPÁTICA/O E 
ENTUSIASMANTE - Ouvir é 
a característica principal 
de todo o Time da linha de 
frente. Entender o outro é 
a ferramenta principal para 
ajudar. Empatia é isso.

DE GENEROSA/O E 
GOSTÁVEL - Vender bem 
é se doar, prestar serviço 
com muita dignidade. Isso 
é o que pessoas generosas 
conseguem fazer.

DE AMBICIOSA/O - Com 
generosidade Ambição ajuda 
todos a evoluírem, a aprender 
cada vez mais, a trocar cada 
vez mais.

DIVERTIDA/O, 
DESPACHADA/O, DIDÁTICA/O, 
DIFERENTE, DURA/O NA 
QUEDA, DIGITAL -  Não há 
mais varejo sem humor

DE HUMILDE - Os 
verdadeiramente humildes 
conquistam confiança 
e torcida a favor sem 
resistência nem vetos.

DE AUTODISCIPLINADA/O -  
a arma principal

P
E
G
A
D
H
A



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

UNIMED
Plano empresarial com 
mensalidades a partir

de R$126,36*
(*) 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).

UNIFOAOXFORD  
BARRA MANSA

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

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.

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

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.

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
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 Eventos | Atendimento ao Associado | Sala de Reunião | Sala de Treinamento
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O salão de eventos da CDL 
oferece uma das melhores in-
fraestruturas da cidade para 
festas, formaturas, palestras e 
atividades empresariais como 
convenções de empresas.  

Estrutura versátil: O Salão 
Jorge Elias Arbex possui capaci-
dade para cerca de 250 convi-
dados para uma festa de casa-
mento, aniversários e eventos 
corporativos. Um espaço atrati-
vo que contribui para valorizar 
seu projeto.  

Além do hall de acesso e de 
recepção, o salão principal tem 
12,4 metros de largura e 27 me-
tros de profundidade. 

 

Já pensou em realizar seu evento no 
Salão da CDL Barra Mansa?  
Conheça nossa estrutura!
Uma das melhores infraestruturas da cidade para festas, formaturas, palestras e atividades 
empresariais pertinho de você, no bairro Ano Bom!

SALÃO   
05 aparelhos de ar condicio-
nado. Diversas opções de ilu-
minação modular.  

COZINHA  
Fogão industrial com coifa e já 
abastecido com gás encanado 
de baixa e alta pressão; 
2 freezers; 
Bancadas de apoio em grani-
to; 
02 Ventiladores de parede. 

BANHEIROS  
Masculino e Feminino com 
acabamento em granito; 

As locações não incluem ser-
viços de buffet, mobiliários 
ou decoração de eventos. Tais 
serviços devem ser contrata-
dos separadamente de acordo 

com o evento e profissionais 
de sua escolha. 

 Descontos especiais para 
 associados !

Fale conosco e agende seu 
evento! Agenda 2023 aberta! 

Fale conosco: ( 
24) 3325-8150 | 98119-0874

CUSTOS POR LOCAÇÃO 
Empresas Associadas à CDL BM: 
Segunda à quarta-feira - R$ 875,00 
Quinta-feira - R$ 1.050,00 
Sexta-Feira, sábado, domingo e feriados 
R$ 1.750,00 

Empresas não Associadas à CDL BM: 
Segunda à quarta-feira - R$ 1.250,00 
Quinta-feira - R$ 1.500,00 
Sexta-feira, sábado, domingo e feriados 
R$ 2.500,00 
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Para pessoas físicas e jurídicas,
transações PIX no Sicoob são
isentas de cobranças tarifárias.

PIX
Para pessoas físicas e jurídicas,
transações PIX no Sicoob são
isentas de cobranças tarifárias.

PIX
CENTRAL DE ATENDIMENTO:  4000 1111 (capitais e regiões metropolitanas) - 0800 642 0000 (demais localidades) 
SAC 24 horas - 0800 724 4420 | OUVIDORIA (de segunda a sexta, das 8h às 20h) - 0800 725 0996
0800 940 0458 (deficientes auditivos ou de fala) | ouvidoriasicoob.com.br 

Ser um associado CDL traz vantagens 
incríveis para o seu negócio, ainda mais 
nos tempos atuais. 

Administrar um negócio 
em meio à inadimplência, juros 
altos e aumento da competiti-
vidade pode ficar mais fácil e 
seguro quando você conta com 
uma Câmara de Dirigentes Lo-
jistas em sua cidade e esse tem 
sido o papel da CDL Barra Man-
sa há mais de meio século. 

Uma CDL possui produtos 
variados, criados e implantados 
a partir das necessidades dos 
seus associados.  

Para você que conhece a 
CDL BM mas na prática não 
sabe como pode se beneficiar 
sendo um associado, listamos 
aqui alguns benefícios: 

• Uma entidade que conhece 
as demandas do setor em-
presarial – micro e pequenas 
empresas de diversos seg-
mentos do varejo e prestação 
de serviço – e que busca a 
todo momento por serviços 
que tragam respaldo a elas. 
Com atendimento humaniza-
do, levando sempre notícias 
do setor, atualizando seus 
negócios e abrindo as portas 
para te ouvir. 

• Melhorar a gestão de sua 
empresa com mais agilida-
de e segurança, com menor 
risco e maior assertividade 
por meio dos serviços aqui 
prestados. Existe um Clube 
de Vantagens da CDL com 

parcerias e convênios bem 
como serviços de Assessoria 
Jurídica entre outros dispo-
níveis gratuitamente para o 
associado. 

• Potencializar o poder de deci-
são de crédito utilizando pro-
dutos com informações de 
abrangência nacional, como 
Dados Cadastrais, Restrições 
SPC, Pendências Financeiras 
Serasa, Protestos Estaduais e 
Nacionais, entre outros; 

• Fortalecimento do associati-
vismo. 

• Campanhas promocionais 
para valorização do comér-
cio. 

• Plano de Saúde diferenciado 

para sua empresa. 

• Certificação Digital e demais 
serviços com preços diferen-
ciados e um atendimento 
personalizado e seguro para 
você. 

• Palestras, cursos e eventos 
que geram aproximação en-
tre os lojistas e suas equipes 
bem como atualizações e 
maior desenvolvimento para 
seu negócio. 

Não deixe de nos conhecer 
melhor e faça parte dessa rede 
que – com a união de todos – 
ajuda a deixar o setor empresa-
rial em Barra Mansa ainda mais 
forte e com uma mesma voz! 
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CDL Barra Mansa em destaque nacional 
na Revista Varejo SA da CNDL 

A  revista, antigamente de-
nominada Dirigente Lojista, 
sempre chegou de forma im-
pressa às CDLs de todo o Bra-
sil e era muito esperada pelas 
entidades, pois ali estavam as 
principais notícias do mundo 
empresarial, as novidades que 
o setor divulgava, as notícias 
sobre as CDLs e suas ações e 
sempre serviu de base para a 
imprensa nacional. 

O canal se tornou digital 
com o portal Varejo S.A e, se-
gundo a Confederação de Di-
rigentes Lojistas, esse foi mais 
um gesto de apoio e motivação 
para varejo nacional e se man-
tém como  base de informação 
e conteúdo das outras platafor-
mas de varejo nacional. 

E no mês de outubro, a CDL 
Barra Mansa recebeu destaque 
nesse canal, com divulgação no 
banner principal do portal no 
qual fala-se sobre as ações e a 
história da entidade bem como 
o fortalecimento do comércio 
da cidade. 

Veja um resumo dessa ma-
téria tão bacana e acesse nosso 
portal www.cdlbm.com.br para 
ler a reportagem completa. 

 “A classe empresarial 
está à frente como a prin-
cipal fonte de geração e 
renda do nosso município. 
E esta posição firme e for-
te na cidade é, para nós, 
um motivo de orgulho e de 
muita responsabilidade”, 
comenta o presidente da 
CDL – Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Barra Man-
sa (RJ), José Paulo Noguei-
ra. 

O comércio varejista é um 
dos principais setores da eco-
nomia do município fluminen-
se. De acordo com a CDL Barra 
Mansa, o segmento é respon-
sável pela geração de 60% dos 
empregos e renda na cidade. “A 
cidade vive e respira o comér-
cio. Muitas lojas estão se insta-
lando no comércio, os bairros 
estão se fortalecendo e o visual 
da cidade está em constante 
transformação com o colorido 
das fachadas, uma preocupa-
ção dos varejistas”, resume o 
dirigente Lojista. 

A entidade foi criada em 
1963 e, desde então, busca res-

paldar os empresários do setor 
e colaborar com o desenvolvi-
mento regional. Atualmente, 
tem cerca de mil associados.  

A CDL Barra Mansa é reco-
nhecida pelas campanhas de 
datas comemorativas que rea-
liza para movimentar o comér-
cio e acelerar a economia local. 
É o caso do projeto Sonho de 
Natal, que envolve a decora-
ção da cidade e a realização de 
ações culturais no fim de ano. 
A instituição também tem um 
bom relacionamento com os 
poderes Executivo e Legislativo, 
a fim de deliberar sobre assun-
tos que afetam diretamente o 
setor, como o comércio ilegal e 
estacionamento rotativo. Além 
disso, seus diretores fazem par-
te de conselhos e projetos. 

A Câmara de Dirigente Lo-
jistas lançou em agosto deste 
ano o APP CDL BM a fim de 
criar oportunidades para o em-
preendedorismo e fomentar o 
comércio barra-mansense. O 
aplicativo facilita as vendas e 
a comunicação entre consumi-
dores e varejistas. O app é to-
talmente gratuito e está dispo-
nível para os sistemas Android 
e iOS. Os usuários têm acesso 

a: Área Associado CDL; infor-
mações sobre eventos, cursos 
e treinamentos; guia comer-
cial; promoções, campanhas e 
cupons de descontos; e vagas 
de emprego. 

“Um dos diferenciais da CDL 
Barra Mansa é levar moder-
nidade e praticidade à classe. 
Precisamos continuar firmes 
em ações como essa de apro-
ximação da nossa classe com 
o consumidor para fomentar a 
economia local”, explica o pre-
sidente da CDL. 

Colaboração de Ester Caval-
cante e edição: Fernanda Pere-
grino 

Leia o Qr Code e leia a ma-
téria na íntegra!
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Click CDL
A CDL por Barra Mansa!  Acompanhe aqui as ações em que estivemos
envolvidos nesses dois meses!

Entidades CDL BM, ACIAP e Sicomércio se 
reúnem com Fundação Cultura para falar 
da decoração de Natal.

Ganhadora Cinira da Costa Silva  que foi 
sorteada com 01 kit suplemento na Espaço 
Verde. Parabéns Cinira!

Ganhador João Pedro Costa Fraga que foi 
sorteado com 1 vale compra de R$100 reais 
na Cate Papelaria. Parabéns João Pedro!

Ganhadora Elisandra Maia  que foi sortea-
da com 1 vale-compra de R$100  na My Pet 
Barra . Parabéns Elisandra!

Diretorias da CDL Barra Mansa e CDL Jo-
vem marcaram presença na comemoração 
dos 53 anos da CDL de Volta Redonda.

Ganhador  Faustino Netto  que foi sorteado 
com 1 vale compra de R$100 reais na Diva 
Modas. Parabéns Faustino!

Ganhadora Daniela Porto que foi sorteada 
com 01 vale compra no valor de R$100 na 
Iza Modas. Parabéns Daniela!

Ganhador Marcos Silva que foi sorteado 
com 01 relógio na Joalheria Regina. Para-
béns Marcos!

Presidente da CDL, José Paulo Nogueira, 
em reunião na FCDL no Rio de Janeiro para 
diversos assuntos da diretoria, entre eles 
as demandas e leis para  micro e pequenas   

empresas.

Ganhadora Ana Maria que foi sorteada 
com 01 relógio na Mazel Presentes.  Para-
béns Ana Maria!

Ganhadora Mariana Nunes que foi sorte-
ada com 1 vale-compra de R$100,00 na 
Gracinha Modas. Parabéns Mariana!

Ganhadora Joseane Cristiane que foi sorte-
ada com 01 Bola Penalty na Sapataria 
Troca o Tênis.  Parabéns Joseane!

Especial Ao longo dos últimos meses, em campanhas no varejo, diversas empresas associadas à CDL 
estão utilizando o APP CDL BM para promover sorteios de prêmios. Aproveite você também 
e use essa ferramenta para engajar seu negócio! Tem sido sucesso, veja alguns registros dos 
ganhadores!



Aqui tem uma magia que contagia!

Quem vive em Barra Mansa ama tudo isso!!! 

Que possamos sentir a força do barra-mansense 

diante as lutas e as conquistas! 

Que a magia do Natal e o encerramento de 

mais um ano, tragam para todos os corações a 

ESPERANÇA, o AMOR, a ENERGIA! 

Feliz Natal e um abençoado 2023 a todos! 

São os votos da diretoria CDL e CDL Jovem e de 

todos nossos colaboradores!


