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Uma Campanha de Natal 
grandiosa e com muitos 
prêmios está esperando 

pela sua participação.

Campanha 
de Natal: uma

oportunidade para
vender mais!
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Tempos de 
abundância 

geram comodismo. 
Mas é na adversidade 

que evoluímos.
O brasileiro, com a turbulên-

cia de nosso cenário político/eco-
nômico se viu obrigado a mudar. 
Ou, sentar e chorar!

Mudança de paradigma é o 
remédio do momento e, como 
todo remédio, pode ser dolorido 
ou amargo.

Temos, culturalmente, muito 
problema com “planejamento” 
ou com o que é gasto e o que é 
investimento. Neste sentido, lan-
çamos, com antecedência, a cam-
panha de Natal.

Nesta campanha, que será 
moderna e em conjunto com as 
CDL´s vizinhas faremos uma di-
vulgação maciça nas mídias lo-
cais para motivar as compras e 
melhorar as vendas. No entanto, 
com o apoio expressivo dos lojis-
tas a campanha ganhará muito 
mais corpo e realmente alcançará 
seu objetivo.

Outro ponto, é “Se atuali-
zar”! Temos trabalhado o Pro-
cape com muito sucesso e com 
novos focos, como por exemplo: 
“o digital”. Nossa primeira turma 
do curso de mídias sociais (Face-
book) foi um sucesso tão grande 

que será lançada a segunda, não 
fique de fora.

E aumentando mais o foco, 
trazemos outro paradigma, talvez 
o mais “dolorido”de todos: “A ci-
dade é dos pedestres”.

Enquanto tivermos calçadas 
estreitas e ruas largas não favore-
ceremos nosso comércio.

Tivemos um ótimo exemplo, 
com o primeiro Show de Domin-
go. Devolvemos as ruas para as 
pessoas, e elas adoraram.

Cliente feliz e tranquilo con-
some mais! Todo comerciante 
sabe disso.

Os centros, em muitas cida-
des do mundo, têm trabalhado 
neste sentido, não podemos ficar 
para trás.

Mas e o paradigma? Onde os 
clientes irão estacionar? Como 
chegarão a minha loja? Bom....no 
mundo inteiro eles chegam.

Chegarão aqui também.
E então? Mudar ou chorar?
Decida logo.

Xisto Vieira Neto
Presidente da CDL BM
presidencia@cdlbm.com.br

Projeto da Prefeitura: Não dê esmolas
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Trabalhando por você

Quem trabalha conosco em busca do melhor para você e sua empresa. 
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente 
Xisto Vieira Neto

Vice-Presidentes 
Juliana Lanes Rolim 
Antônio Feris Filho

Diretores: 
Secretários 
Francisco Ramundo 
Enéias Moreira de Souza 
 
Tesoureiros 
Gleidson Kelman Bragança Gomes 
José Paulo Nogueira 

Patrimônio 
José Romário Morais Rocha

Produtos e Serviços 
Carolina Paula dos Santos Ferreira 
Ana Cláudia Tressoldi

Comercial 
Rafael Roxo de Souza 
Ana Paula Ferreira de Souza

Eventos 
Maria Tereza Mohalem Corrêa

Propaganda e Promoções 
André Oliveira da Silva

Departamento Jurídico 
Hugo Tavares Nascimento

Diretora de CDL Jovem  
Leonardo dos Santos

Conselho Fiscal 
Márcio Domingos da Silva 
Almir Esteves Corrêa 
Jair Francisco Gomes

Suplentes do Conselho 
Bruno Marini 
Luís Antônio Nogueira Feris 
Paulo Roberto Barbosa de Castro

Conselho Consultivo 
Alberto Aldet 
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 
Hellen Cristina Oliveira Lima

Coord. Financeiro 
Christiane Mohalem Corrêa

Coord. Jurídica 
Rafaela Maia Leite

Coord. de Responsabilidade  Social 
Jocarla Maia Leite 
Mariana Ventura Alves

Coord. de Capacitação 
Rafaela Andréia Barbosa Maia 
Gabriel Rezende Dotta

Coord. de Comunicação 
Rodolfo Pombo Menezes

Coord. de Sustentabilidade 
Priscilla Oliveira Lima

Coord. de Mobilização 
Leandro da Silva Almeida 
Wallace Rennan Gomes 

Fique em dia com seus sonhos através do Cadastro Positivo!

Se você paga suas contas em dia, nada 
mais justo do que ter condições diferencia-
das de crédito e pagamento. Fazendo parte 
do Cadastro Positivo você poderá alcançar 
esses benefícios com muito mais facilidade e 
poderá realizar todos os seus planos*.

Esse é um cadastro muito utilizado em 
países do exterior e uma prática no dia a dia 
das vendas que funciona como auxílio para 
empresários e consumidores, de uma manei-
ra geral.

Ter o Cadastro Positivo é muito simples. 
Veja como você pode ter esse benefício e co-
meçar a ter no dia a dia, a prática já exercida. 

- Autorize a abertura do seu Cadastro Po-
sitivo.

- As informações das suas compras e pa-
gamentos serão registradas no seu cadastro.

- Com isso, instituições financeiras e lojas 
poderão verificar o seu histórico. 

- Assim você poderá ficar mais perto de 
realizar seus sonhos!

Mas caso o consumidor tenha uma pen-
dência financeira, como funciona o Cadastro 
Positivo?! Ao regularizar suas pendências, 
as informações dos pagamentos constarão 
no seu Cadastro Positivo, e você poderá ter 
acesso às mesmas vantagens.

EMPRESÁRIO E CONSUMIDOR, 
TENHAM SEU CADASTRO 

POSITIVO.

Saiba os benefícios e faça sua adesão na CDL de Barra Mansa.

Fique em dia
com seus
sonhos.

É GRATUITO E VOCÊ SÓ TEM A GANHAR!
Conheça as principais vantagens que você poderá alcançar: *

Sistema CNDL

CDLFCDLCNDL Jovem
CDL SPC

*A análise das informações �ca a critério das instituições �nanceiras e lojistas, não tendo o SPC Brasil qualquer responsabilidade nesse sentido.

FAÇA O SEU CADASTRO POSITIVO AQUI NA CDL, É RÁPIDO E FÁCIL!

SAIBA MAIS EM WWW.SPCBRASIL.ORG.BR

Avaliação de crédito individualizada.

Facilidade para realização de compras sem comprovação de renda.

Possibilidade de negociar melhores condições comerciais
(prazos, taxas e formas de pagamento).

Mais facilidade na aprovação de empréstimos, �nanciamento e compras
à prazo. Acesso ao crédito com maior rapidez e menos burocracia.

CADASTRO POSITIVO 
É UM DIREITO SEU, É 

GRATUITO!
SAIBA MAIS E FAÇA 
SUA ADESÃO AQUI 
MESMO NA CDL DE 

BARRA MANSA, É MUITO 
SIMPLES.
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Barra Mansa promoveu o 1º Festival 
Internacional de Música com 
apresentações que encantaram a 
cidade!
A CDL de Barra Mansa parabeniza os envolvidos e os 
profissionais pelo incentivo à cultura. Todos esperam 
por ações como essas, sempre!

Barra Mansa viveu a cultu-
ra musical entre os dias 17 a 29 
de julho, com a realização do 1º 
Festival de Música Internacio-
nal que teve entrada gratuita, 
aberto ao público.

A cidade se surpreendeu 
com apresentações simultâ-
neas que aconteceram nesse 
período em diversos pontos. 
De fato, elas prometeram e le-
varam música de qualidade aos 
quatro cantos de Barra Mansa!

A programação se iniciou 
com os grupos de Quartetos, 
Quintetos, Camerata de Alu-
nos e Drum Latas, formados no 
projeto Música nas Escolas, que 
fizeram concertos públicos nos 
bairros Centro, Boa Vista, Vista 
Alegre, Boa Sorte, Ano Bom, 
Floriano e Colônia. 

Houve desfile da Banda 
Marcial na Praça da Matriz. 

Apresentação de Ginástica Rít-
mica no Salão Nobre do Institu-
to Cultural Municipal. Grupo de 
Choro, Recital de Piano e Violi-
no, Orquestra de Jazz, Oficinas 
de Música...atividades de pura 
música que atraíram o público 
e levaram os mais belos sons às 

praças, aos bairros, à escolas, 
faculdade e institutos culturais 
da cidade. Uma oportunidade 
de conhecer talentos, de estar 
ainda mais próximo à cultura e 
à valorizar o que é daqui!

O festival também contou 
com a apresentação do Quar-

teto Arianna String, que foi for-
mado em 1992 e se estabeleceu 
como um dos melhores grupos 
de câmera da América do Nor-
te. As gravações do grupo in-
cluem quartetos de Beethoven 
e os quartetos de LeosJanacék, 
álbum aclamado pela crítica es-
pecializada. Comemorando 25 
anos de carreira em 2017, além 
das apresentações no I Festival 
Internacional de Música de Bar-
ra Mansa, o quarteto mantém 
seu próprio festival em St. Lou-
is, no estado do Missouri, nos 
Estados Unidos.

“Esse intercâmbio com 
grandes artistas e diversas cul-
turas está sendo muito impor-
tante para nossos jovens do 
Projeto Música Nas Escolas. 
Buscamos criar um ambien-
te cultural em Barra Mansa, 
transformando a cidade em um 
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grande centro musical do país”, 
garantiu o maestro Vantoil de 
Souza, diretor geral do festival, 
destacando a importância da 
presença de músicos interna-
cionais no evento e o desejo de 
transformar a região em polo 
de formação de músicos

Para o presidente da Asso-
ciação da Orquestra Sinfônica 
do município, Alexandre Mar-
tins, o festival além de propor-
cionar cultura e lazer para a 
população, fez com que as pes-
soas conhecessem mais o Músi-
ca nas Escolas e os seus grupos. 
“Mostramos para a população 
da cidade e região o quão gran-
dioso é o Projeto Música nas 
Escolas e o quanto podemos 
fazer com pequenos esforços”, 
afirmou Alexandre.

O festival foi organizado 
pela prefeitura de Barra Mansa, 

em conjunto com a Associação 
da Orquestra Sinfônica de Barra 
Mansa e Centro Universitário 
de Barra Mansa (UBM) com 
apoio da Fundação de Cultu-
ra de Barra Mansa, Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Tecnologia e Infor-
mação, SESC, Colégio Verbo 
Divino, Transporte Generoso e 
Colitur.

A CDL de Barra Mansa dei-
xa registrado nessa edição o 
agradecimento pelo incentivo 
à cultura e a oportunidade de 
mostrar os talentos e belezas 
dos barramansenses para o 
mundo! Parabéns a todos!

Fonte e fotografia : Jornalismo PMBM
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Negócios para o comércio 
empresarial

A meta da FLUMISUL, é ofe-
recer grandes oportunidades 
para o comércio empresarial, 
além da criação de uma agenda 
de negócios pós-evento, atra-
vés das Sessões de Negócios, 
promovidas em parceria com 
o Sebrae (Serviço de Apoio à 
Micro e Pequena Empresa) e 
a Firjan (Federação das Indús-
trias do Rio de Janeiro). Have-
rá ainda a Rodada de Negócios 
realizadas pelo CompraRio, da 
Secretaria de Estado da Casa 
Civil e Desenvolvimento  Eco-
nômico.

Programação

Empresas renomadas farão 
parte da rodada de palestras 
da FLUMISUL. Entre elas a UBM 
(Centro Universitário de Barra 
Mansa), INB (Indústrias Nucle-
ares do Brasil), YPF (Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales é uma 
estatal argentina dedicada à 
exploração, refino e venda do 
petróleo e seus produtos deri-
vados), Bioblue (Reciclagem de 
materiais sólidos), Inatel (Insti-
tuto Nacional de Telecomunica-
ções) entre outros.

Área de Alimentação

Espaço dividido entre os 
Food Trucks, Music Bar e o Kid’s 
Place voltado à gastronomia e 
entretenimento.

Rodada de Negócios:

Quinta-feira, 10 de agosto: 
Sessão de Negócios - Sebrae e 
Firjan. Sexta-feira, 11 de agos-
to: Rodada de Negócios Com-
pra Rio

Estande da CDL Barra Mansa

Nessa edição, o estande da 
CDL estará localizado bem pró-
ximo à entrada da Semana da 
Moda. A diretoria da entidade 
receberá seus associados e o 
público para conhecerem as 
ações que são promovidas em 
prol do desenvolvimento da ci-
dade e todos terão a chance de 
fazer gratuitamente o Cadastro 
Positivo. Esperamos por vocês!

Maratona de Startups!

Também com apoio da CDL 
de Barra Mansa, dentro do 
evento acontecerá o projeto 
Hackathon- um espaço para as 
startups apontarem modelos 
e oportunidades de negócios 
em mercados emergentes e 
as tendências tecnológicas. A 
super maratona de startups 
acontecerá nos quatro dias da 
feira e traz como objetivo o 
desafio das equipes em busca 
de inovações para os principais 
problemas enfrentados pela 
população.

Esse é o objetivo da Prefeitura Municipal para a realização da 
Feira de Negócios que acontece esse mês de agosto.

Entre os dias 10 e 13 de agosto, o Parque da 
Cidade estará em clima de negócios com a reali-
zação da Flumisul – Feira de Negócios do Sul Flu-
minense, em Barra Mansa.

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, Tecnologia e Inovação, realiza a XIX edição da 
FLUMISUL com a promoção do Instituto Cultural 
Clécio Penedo e organização da Multi Eventos.

A expectativa é reunir cerca de 120 exposi-
tores no maior encontro multissetorial do Sul do 

Estado do Rio de Janeiro. O volume de negócios 
pode chegar a R$ 15 milhões durante o evento e 
a R$ 40 milhões no pós-FLUMISUL.

A previsão é de que pelo menos 50 mil pes-
soas visitem os estandes durante os quatro dias 
de evento. “Ao contrário das demais edições, a 
FLUMISUL 2017 será setorizada com espaços em-
presariais, de agronegócios, moda, cultura e um 
shopping mix com empresas de diversos segmen-
tos do varejo”, afirmou o prefeito Rodrigo Drable 
durante o lançamento da feira.

Semana da Moda
O evento mais uma vez promete atrair grande público para o Outlet, Desfiles de Moda e lazer para as famílias. O evento conta-

rá com a mesma estrutura montada no ano passado para que o público tenha um espaço específico para compras e contará com 
o apoio da CDL de Barra Mansa, como incentivo ao comércio varejista da cidade.

Flumisul: forte e renovada

Registros do evento de 2016.
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Seja uma Empresa Solidária!

CDL Jovem realiza no dia 
6 de outubro mais uma edi-
ção do Buteko Solidário e 
abre portas para sua empre-
sa participar de um dos mais 
bem sucedidos programas de 
responsabilidade social de 
nossa cidade. 

O Buteko Solidário é uma 
grande festa temática reali-
zada pela CDL Jovem todos 
os anos. Com comida e be-
bida temática de botequins 
liberadas ao público de cer-
ca de 120 pessoas, o evento 
conta ainda com coquetéis, 
DJ e show da banda Mada-
me Zero. Tudo incluído no 
ingresso. 

Toda a renda do evento é 
direcionada a uma instituição 
de apoio à população carente 
de Barra Mansa. 

Participe!
Empresas solidárias tam-

bém podem apoiar o proje-
to e associar seu nome ao 
Buteko.  São três diferentes 
cotas de patrocínio com be-
nefícios diferenciados. 

Confirme no quadro as 
vantagens de cada uma e 
garanta sua participação! A 
captação de patrocinadores 
ocorre até o dia 06 de setem-
bro. 

Para saber mais ou reser-
var sua cota de apoio entre 
em contato com a CDL pelo 
telefone (24) 3325-8150.

CDL Jovem inicia produção da edição 2017 do Buteko Solidário e abre oportunidade para 
divulgação de sua empresa.

Cota  MASTER 
R$3.000,00 e garante os seguintes benefícios: 
Projeção da logo no telão;
Exposição banner e folhetos no evento;
01 anúncio exclusivo na fanpage da CDL Jovem;
01 anúncio página inteira na revista O Lojista;
02 anúncios 9x7cm na revista O Lojista;
Logo em destaque no backdrop;
04 convites para o evento;
01 informe publicitário na revista O Lojista;  

Cota  OURO 
R$1.000,00 e garante os seguintes benefícios: 
Projeção da logo no telão;
01 anúncio exclusivo na fanpage da CDL Jovem;
01 anúncio 9x7cm na revista O Lojista;
01 anúncio 10x18cm na revista O Lojista;
Logo no backdrop;
02 convites para o evento;

Cota PRATA
R$500,00 e garante os seguintes benefícios:
Projeção da logo no telão;
1 anúncio exclusivo na fanpage da CDL Jovem;
2 anúncios 9x7cm na revista O Lojista (1 por mês);
1 convite para o evento.

Menu de 
Patrocínio Filezinho:
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Novos Associados CDL

JOÃO MARCOS 
RODRIGUES PASCOAL
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS, 
BEBIDAS E FUMO

Bairro: Ano Bom

Tel.: (24)  3324-1898
rrpresentes.bm@hotmail.com

CAFETERIA E  CASA DE CHÁ
Bairro: Ano Bom

Tel.: (24)  3028-0151
cristianefrauches@hotmail.com

CANTINHO DA DILMA
CABELEIREIROS

Bairro: Colônia Sto. Antônio

Tel.: (24)  3328-0956
dilmajesus.bm@hotmail.com

DOMI ESTÉTICA

ATIVIDADES DE TRATAMENTO 
DE BELEZA

Bairro: Ano Bom

Tel.: (24) 9.8107-3238
domitilanogueira@hotmail.com

EDUARDO CESAR 
SILVA
PROMOÇÃO DE VENDAS

Bairro: Ano Bom

Tel.: (24) 3322-3817
educesar2012@yahoo.com.br

IOLANDA ALUGUEIS E 
FANTASIAS 

ARTIGOS DO VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS

Bairro: Centro

Tel.: (24) 3323-2296
glauciacalheiros@bol.com.br

AGROPECUÁRIA 
COLÔNIA
AGROPECUÁRIA

Bairro: Colônia Sto. Antônio

Tel.: (24) 3323-2563
elizete.dene@hotmail.com

ESTÉTICA, COSMÉTICOS,  
PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL

Bairro: Centro

Tel.: (24) 3323-2563
andressa_pinheiro@hotmail.com

BRINCADEIRA DE 
CRIANÇA

COMÉRCIO DE 
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

Bairro: Ano Bom

Tel.: (24) 9.8855-5338
lina-nakahashi@hotmail.com

JLB COMÉRCIO DE 
FERRO E AÇO LTDA ME

Bairro: Colônia Sto. Antônio

Tel.: (24) 9.8831-2114
jacqueline-siqueira@live.comCOMÉRCIO ATACADISTA DE 

RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS

ROZELI DA 
SILVA PINTO

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE 
MATERIAL PLÁSTICO

Bairro: Vila Maria

Tel.: (24) 3028-0824
ronaldavila1@hotmail.com

MULTISERVIÇOS 
TELECOM

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
SEM FIO. 

Bairro:  Centro

Tel.:(24)  9.9229-8350
gi_zubieta@hotmail.com

SACOLÃO 
RIO CLARO

COMÉRCIO VAREJISTA DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS

Bairro: Centro - Rio Claro

Tel.: (24) 3332-1839
carla.rc@hotmail.com

SAFETY BUSINESS 
TREINAMENTO
TREINAMENTO EM 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E GERENCIAL

Bairro: Santa Clara

Tel.: (24) 9.8118-4608
imperius.org@gmail.com

LACLIN - LABORATÓRIO 
ANÁLISES CLÍNICAS DE 
BARRA MANSA
LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Bairro: Ano Bom

Tel.: (24) 3323-5106
laclin@laclin.com.br

MAGIA DOS SONHOS
ALUGUEL DE FITAS DE VÍDEO, DVDS 
E SIMILARES

Bairro: Vila Nova

Tel.: (24) 3322-5513
valdecisantos53@hotmail.com

METATEC
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Bairro: São Luis

Tel.:(24) 9.9959-7920
fernanda@clinicamariananader.com

AGÊNCIA M1 
MARKETING DIGITAL
MARKETING DIRETO

Bairro: Ano Bom

Tel.: (24)  3324-5855
cisaabs@hotmail.com

AYLA PINHEIRO 
ESTÉTICA & COSMÉTICOS

CAFÉ SPECIALLE

SUELEN GOMES DO 
NASCIMENTO SILVA
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
EM GERAL

Bairro: Centro

Tel.: (24) 9.9825-2363
ramon.autoescola@hotmail.com

TUPÃ ADMINISTRADORA 
COMÉRCIO DE SUCOS E ÁGUA

Bairro: Centro - Bananal

Tel.: (12) 3116-9080
gerenteadministrativo@bmmineradora.com.brCOMÉRCIO ATACADISTA DE 

ÁGUA MINERAL
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CDL BM firma convênio 
com LACS - Laboratório de 
Análises Clínicas e Clínica de 
Fisioterapia do UBM

Visando novos benefícios 
aos associados da CDL e seus 
dependentes, uma nova parce-
ria foi firmada na realização de 
exames/resultados nas áreas 
da hematologia, bioquímica, 
sorologia, urinálise, microbio-
logia, toxicologia ocupacional, 
parasitologia, biologia molecu-
lar, e análise de apoio forense. 
O LACS oferece aos clientes 
qualidade na execução e agili-
dade na coleta e liberação de 
laudos. 

O convênio também pos-

sui parceria com a Clínica de 
Fisioterapia do LACS, a única 
na cidade a oferecer o serviço 
de hidroterapia, além de aten-
dimentos em traumatologia/
ortopedia, fisioterapia neuro-
funcional, cardiorrespiratória e 
vascular,  e oncológica. 

O LACS fica localizado na 
Rua Dr. Mario Ramos, 58 – sala 
218.

Associados da CDL Barra 
Mansa, já podem usufruir de 
mais esse benefício com tabela 
diferenciada de preços!

Mais uma Campanha para movimentar o comércio: 
Dia dos Pais, uma ação da CDL de Barra Mansa!

cdlbarramansaCdlBM
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Partiu Natal?

Foi lançada a Campanha 
de Natal 2017 exclusiva aos 
associados CDL. Com mídia 
expressiva e o sucesso dos 
cupons digitais no ano passa-
do, a CDL prevê ainda algumas 
melhorias para esta edição. 

A campanha será nova-
mente realizada em conjunto 
com as CDLs do Sul do Estado. 
Parceria que reúne o poder 
de veiculação dos anúncios 
em rádio e TV com maior al-
cance. Seria mais difícil tal in-
vestimento previsto para cada 
entidade custear sozinha. As-
sim o lojista ganha muito em 
divulgação da campanha para 
sua empresa. Além destes 
veículos, estão previstos tam-
bém anúncios de Internet, 
carros de som, outdoors, car-
tazes e decoração de loja que 
todo associado participante 
da campanha tradicionalmen-

te recebe. 
Os prêmios sorteados ao 

público estão em fase final de 
definição. Mas cada cidade 
terá um carro 0Km além de 
TVs e smartphones sorteados 
entre seus consumidores.

Cupons no modo digital

O sistema mais utilizado 
no ano passado foi o digital, 
pelas vantagens e simplicida-
de. Sem ter que preencher 
manualmente cada cupom e 
com as facilidades em enviar 
tudo pelo smartphone, a par-
ticipação do público foi tão 
grande que lotou a urna física 
com milhares de  cupons im-
pressos na CDL de Barra Man-
sa em 2016. 

O sistema é simples: O 
consumidor faz seu cadastro 
uma única vez no aplicativo da 

Programa que reúne as CDLs de todo o Sul Fluminense garante mídia em 
TV, Rádio e Internet para sua empresa neste fim de ano. 

CDL e inscreve todos os seus 
cupons digitando apenas seus 
códigos ao longo de toda a 
campanha. O lojista continua 
tendo duas opções: Receber 
os códigos impressos de seus 
cupons para entregá-los ao 
cliente no ato da compra, ou 
receber sua cota de cupons 
em forma de crédito digital, 
onde o CPF do cliente é cadas-
trado ao comprar na empresa. 

Esta segunda opção garan-
te maior agilidade e seguran-
ça. Assim o lojista que optar 
pelo modo digital vai receber 
o dobro de cupons pelo seu 
kit. Ou seja, cada pacote bá-
sico garante 1000 cupons ao 
lojista no modo impresso e 
2000 cupons no modo digital.

Suporte ao lojista e ao 
consumidor

Para auxiliar o consumi-
dor no seu cadastro inicial e 
esclarecer os lojistas sobre a 
operação do sistema, a CDL 
vai montar alguns postos de 
atendimento exclusivo na ci-
dade, além do suporte pelo 
telefone. Esta experiência 
trouxe bons resultados no 
ano passado e turbinou a 
adesão dos consumidores à 

campanha. 
Outra vantagem do sis-

tema digital é que o lojista 
tem acesso aos dados de seus 
clientes participantes e moni-
tora a adesão de todos eles na 
campanha. Nos tickets de pa-
pel, todas estas informações 
eram anteriormente perdidas. 

Garanta um melhor parce-
lamento para sua empresa

O valor para adesão de 
cada empresa na campanha 
é o mesmo do ano passado: 
6 parcelas de R$80,00, tota-
lizando R$480,00. O valor foi 
mantido para facilitar a ade-
são do lojista mediante à ins-
tabilidade do movimento no 
comércio em 2017. 

Para garantir menores va-
lores mensais no pagamento 
o lojista deve aderir o quan-
to antes ao programa, pois o 
parcelamento do pacote di-
minui progressivamente até o 
fim do ano. 

Sua empresa ainda não 
participa da promoção? Então 
ligue agora para o Núcleo de 
Atendimento ao Associado 
CDL - (24) 3325-8168 - e ga-
ranta sua vaga!

O sorteio não é digital:

Esclarecendo a dúvida de muitos, o sorteio dos 
prêmios não é digital. Ao cadastrar cada compra no 
aplicativo ou site da campanha, o consumidor tem 
cada um de seus cupons impressos diretamente in-
cluído na urna da CDL BM e o sorteio é feito no fim do 
ano em um grande evento no centro da cidade. 
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Prepare sua agenda de 
cursos até setembro!

Saiu a nova agenda dos 
cursos do Procape na CDL 
para o fim de ano. Recheado 
com temas voltados ao dia a 
dia do lojista, o programa in-
clui encontros para debate 
com lojistas e cursos com des-
conto para associados CDL.

Facebook , Propaganda e 
Atendimento

Se prepare para a segunda 
edição do curso “Tô vendendo 
com o Facebook”, um pedido 
recorrente dos associados. 
Atendendo também a pedi-
dos dos lojistas, os criadores 
do curso de Facebook elabo-
raram um novo programa,  
“Design do seu jeito”. 

Em outubro haverá um 
curso sobre formação de equi-
pe de vendas, com destaque 
para atendimento e engaja-
mento. 

Novo: Troca Ideia

A CDL inicia também uma 
nova forma de capacitação e 
interação com o lojista, inspi-
rada em sua experiência com 
a Câmara de Indústria e Co-
mércio de Nuremberg. “Troca 
Ideia” são vários encontros 
descontraídos entre lojistas e 
um especialista para tratar de 
temas do universo lojista. 

Após cada apresentação 
sobre o tema do dia, os par-
ticipantes fazem perguntas e 
debatem sobre suas impres-
sões, dúvidas e aplicação do 
conteúdo em seu dia a dia. Os 
encontros serão sempre  gra-
tuitos, com lanche incluído e 
exclusivo para associados e 
seus colaboradores. 

Reedição do curso de Facebook, novos cursos sobre design, propaganda, atendimento e uma nova 
modalidade leve e descontraída de evento de capacitação entram em cartaz.

Lucro ou prejuízo?Troca Ideia
Use nossa planilha gratuita para 
avaliar o quanto você ganha em 
cada produto vendido na loja.

09 de agosto 
Das 19h30 às 21h

Gratuito e exclusivo 
ao Associado CDL
Lanche incluído

Com André Oliveira da 
CDL de Barra Mansa.

Tô vendendo com o Facebook

Gestão do Visual de Loja 

Design do seu jeito

Curso

Curso

Curso

Como usar o Facebook para vendas 
e relacionamento com o cliente em 
micro e pequenas empresas.

Aprenda sobre a mais adequada 
disposição de seus produtos, 
a ampliar as estratégias de 
comunicação, expandir ações de 
marketing e, consequentemente, o 
incremento de suas vendas.

Como elaborar uma boa linha 
de comunicação para a empresa 
criando anúncios, textos, imagens, 
e layouts para promoções e 
campanhas institucionais em mídias 
digitais e impressas. 

14, 16, 21, 23 e 28 
de agosto
Das 19h30 às 22h

23, 24 e 25  de 
agosto
Das 8h30 às 
13h30 

12, 14, 19 e 21 de 
setembro
Das 19h30 às 22h

R$120,00 
para Associados CDL

R$200,00 
para não associados CDL

R$100,00 
para Associados CDL

R$150,00 
para não associados CDL

R$120,00 
para Associados CDL

R$200,00 
para não associados CDL

Inscrição válida para 2 
participantes por empresa.

Inscrição válida para 2 
participantes por empresa.

Com André Oliveira e 
Rodolfo Pombo, da CDL 
de Barra Mansa.

Com a consultora
Regina Machado

Com André Oliveira e 
Rodolfo Pombo, da CDL 
de Barra Mansa.

Conquistou? Tem que manter!

Venda para o país inteiro!

Palestra Ponto de Venda - Moda 

Não se perca nos números!

Troca Ideia

Troca Ideia

Palestra

Troca Ideia

Como criar pequenos hábitos no 
atendimento ao cliente para gerar 
recorrência nas vendas.

Vender pela internet é negócio 
para sua empresa? Conheça mitos 
e realidades para decidir com 
segurança.

Palestra voltada ao lojista de
vestuário, acessórios, calçados, etc.

Descubra como organizar o fluxo 
de receitas e despesas usando o 
aplicativo gratuito Zero Paper.

30 de agosto 
Das 19h30 às 21h

13 de setembro 
Das 19h30 às 21h

5 de setembro 
19h30

27 de setembro 
Das 19h30 às 21h

Com Hugo e Ian Satiro, 
da Coolsultoria. 

Com Hugo e Ian Satiro, 
da Coolsultoria. 

Palestrante a confirmar.
Acompanhe pela 
fanpage e site da CDL BM

Com Hugo e Ian Satiro, 
da Coolsultoria. 

Gratuito e exclusivo 
ao Associado CDL
Lanche incluído

Gratuito e exclusivo 
ao Associado CDL
Lanche incluído

Gratuito e exclusivo 
ao Associado CDL

Gratuito e exclusivo 
ao Associado CDL
Lanche incluído

De curso a bate-papo: Um deles foi feito para você!
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Rua do pedestre:
Uma inovação onde todos 
ganham: cidade, pedestres e 
comércio.

Há cerca de 15 anos se 
fala, em Barra Mansa, sobre 
o shopping a céu aberto. A 
transformação do centro da 
cidade em zona de comércio 
e lazer para pedestre com 
restrição do acesso a auto-
móveis. Alçada hoje à con-
dição de “lenda urbana”, a 
proposta torna-se possível 
mediante à conclusão das 
obras de transferência do pá-
tio de manobras ferroviárias. 
Mas quais são, afinal, os be-
nefícios para a cidade neste 
projeto?

Nuremberg foi uma das 
primeiras cidades na Alema-
nha a transformar sua zona 
central de comércio em zona 
de pedestres. Segundo o que 
pudemos levantar em nossa 
visita ao país, no mês de ju-
nho, a transformação gerou 
as mesmas polêmicas que 
hoje causam aqui. População 
reclamando da falta de área 
para estacionar, lojistas locais 
se queixando de alterações 
no movimento no comércio 
mas, décadas depois, o que 
se vê é toda uma região da 
cidade transformada em “rua 

de lazer”. O fluxo no comércio 
é intenso -  como observado 
no centro de São Paulo -  e as 
condições melhores de segu-
rança pública permitem ao 
público e artistas livre trânsi-
to por todas as partes.

Transporte é primordial

Uma demanda essencial, 
neste caso, é transporte pú-
blico. Para deixar o carro em 
casa é preciso haver outros 
meios de se chegar à cida-
de. Na Alemanha isso não é 
um problema, mas em Barra 
Mansa é uma demanda sig-
nificativa. A inconstância nos 
horários dos ônibus - espe-
cialmente nos fins de sema-
na – e a falta de informação 
sobre as linhas, seus itinerá-
rios e horários são grandes 
dificultadores de acesso ao 
centro da cidade.  É preciso 
sanar isso.

Av. Joaquim Leite 
como rua de lazer aos 

domingos?

Tais medidas parecem 

O Show de Domingo é um bom exemplo do benefício das ruas de pedestres para o comércio. 
A experiência em Nuremberg mostra alguns obstáculos a serem superados.

Zona de pedestres na área central da cidade antiga de Nuremberg.
É raro encontrar shopping center pela cidade alemã.  Imagem: Nuremberg.de

ainda algo muito distante em 
nossa realidade, mas pode-
mos começar com ações mais 
simples. O Show de Domingo 
é um excelente exemplo de 
como pequenas soluções em 
lazer são bem recebidas por 
nossa população tão carente 
de entretenimento. De olho 
neste sinal, a CDL enviou à 
Prefeitura Municipal um pe-
dido para o fechamento da 
Av. Joaquim Leite todos os 
domingos, entre a rua Barão 
de Guapi e a Praça da Matriz. 
Esta medida não causaria 
efeitos danosos no trânsito e 

ofereceria uma ótima oportu-
nidade para artistas, despor-
tistas e famílias se reunirem 
em diversas ações para o la-
zer, cultura e entretenimento. 

Uma rua com lazer atrai 
o público, e a presença do 
público aquece o comércio e 
os serviços em nossa cidade. 
Toda mudança traz transtor-
nos, inconvenientes para al-
guns e novas oportunidades 
para outros. Para o sucesso, 
é preciso que nos concentre-
mos que é melhor para nossa 
cidade. Quem se habilita a 
colaborar?

Sucesso do Show de Domingo demonstra a demanda da população de Barra 
Mansa por lazer. Em  menor escala a avenida poderia permanecer livre para os 

pedestres todos os domingos. Seria um excelente começo.

Por André Oliveira
Redator do O Lojista e diretor da CDL BM.
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Leis Trabalhistas: Algumas mudanças para sua empresa
A Lei 13.467, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), foi sancionada no dia 13 de julho pelo 
presidente da República, Michel Temer. Dentre as alterações, que passam a vigorar 120 dias contados de 14 
de julho de 2017, a revista “O Lojista” destacou algumas. 
Acompanhe os dados do Senado Federal referentes às mudanças da Reforma Trabalhista.

 Salário
Como era: 
São contados como 
salário e nos cálculos 
dos encargos trabalhis-
tas, as comissões, as 
porcentagens, gratifica-
ções ajustadas, diárias 
para viagens, e abonos 
pagos pelo emprega-
dor.

Como fica:
Auxílio, prêmios e abo-
nos deixam de integrar 
na remuneração, assim 
não serão contados 
nos encargos trabalhis-
tas e no valor pago ao 
INSS.

 Demissão
Como era: 
Se for demitido com ou sem justa 
causa, ou se pedir demissão, o 
trabalhador tem direito a receber os 
valores proporcionais das férias, do 
salário e do 13º. Mas só na demissão 
sem justa causa ele pode sacar o 
FGTS, que é acrescido da multa de 
40%, e tem direito a seguro-desem-
prego.

Como fica:
Além das formas já existentes de 
rescisão de contrato, é criada mais 
uma: a rescisão e comum acordo. 
Nesse caso, o trabalhador tem direi-
to a sacar 80% do FGTS, acrescido  
de metade da multa, e pode receber 
metade do aviso prévio se for indeni-
zado. Mas não tem direito a seguro 
desemprego. 

O que conta na Jornada
Como era: 
Considera-se como 
serviço efetivo o 
período em que o 
empregado esteja à 
disposição do em-
pregador, aguardan-
do ou executando 
ordens.

Como fica:
Deixam de ser conside-
radas como integrantes 
da jornada as ativida-
des como descanso, 
estudo, alimentação, 
higiene pessoal e troca 
de uniforme.

Contribuição Sindical
Como era: 
A contribuição 
é obrigatória, 
mesmo se o 
trabalhar não for 
filiado a nenhum 
sindicato.

Como fica:
Deixa de ser 
obrigatória. 
Assim, a partir 
de 2018 só vão 
contribuir os 
trabalhadores 
que assim 
desejarem.

Jornada de trabalho
Como era: 
A lei prevê jornada 
máxima de  8h diá-
rias, 44 semanais e 
220 horas mensais.

Como fica:
São mantidos os limites 
máximos de jornada 
semanal e mensal, e a lei 
passa a prever jorna-
da semanal de 48h já 
contando horas extras. 
Também regulamenta a 
jornada de 12h x 36h.

Intervalo de Almoço
Como era: 
Quem trabalha 8 horas 
diárias tem direito à 
intervalo dentro dessa 
jornada de, no míni-
mo 1h e, no máximo 
2h para repouso ou 
alimentação.

Como fica:
O intervalo para almoço 
poderá ser de, no míni-
mo 30 minutos, desde 
que isso seja negociado 
com o sindicato e se 
reflita no horário do fim 
da jornada.

Gravidez
Como era: 
Mulheres grávidas ou lactantes 
estão proibidas de trabalhar em 
lugares com condições insalubres. 
Não há limite de tempo para avisar a 
empresa sobre a gravidez.

Como fica:
É permitido o trabalho de mulheres 
grávidas em ambientes considera-
dos insalubres, desde que a empre-
sa apresente atestado médico que 
garanta que não há risco ao bebê 
nem à mãe. Mulheres demitidas 
têm até 30 dias para informar a 
empresa sobre a gravidez.

Negociado X Legislado
Como era: 
Acordos coletivos só podem prever re-
gras diferentes daquelas que estão na 
lei se a Justiça do Trabalho as conside-
rar mais favoráveis aos trabalhadores.

Como fica:
Será possível negociar banco de horas, 
divisão de férias, plano de cargos 
e salários, troca do dia do feriado, 
participação nos lucros, jornada de 
trabalho, home office, enquadramento 
do grau de insalubridade etc.

Férias
Como era: 
30 dias de férias 
por ano, divididas 
em até 2 vezes. 
O menor período 
de férias anuais 
tem, no mínimo, 
10 dias

Como fica:
30 dias de férias 
por ano, divididas 
em até 3 vezes. 
O menor período 
de férias anuais 
tem, no mínimo, 
5 dias

Multa
Como era: 
A empresa está sujeita a multa de um salário mínimo regional, 
por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada 
reincidência.

Como fica:
A multa para empregador que mantém empregado não regis-
trado é de R$ 3 mil por empregado, que cai para R$ 800 para 
microempresas ou empresa de pequeno porte.
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UM BOM NEGÓCIO É TER BENEFÍCIOS
Associados da CDL Barra Mansa e seus colaboradores têm muito mais!

Clubede
VANTAGENS

UNIFOA
Desconto

entre
10% e 15% nos

cursos de graduação.

SESI
30% - SESI

Clube;
10% - Escola

SESI e  Consultas Médicas e 
Odontológicas.

SEBRAE
Programa de
capacitação,

palestras
motivacionais exclusivas 
para o associado e seus 

colaboradores.

PORTO 
SEGURO

Desconto de
5% sobre

o prêmio líquido
do seguro escolhido.

CIEE
Desconto de
25% sobre o

valor de
contribuição institucional 

mensal por estudante ativo.

SEST SENAT
Convênio para
utilização pelo
empresário do

comércio varejista, 
prestador de serviço e MEI. 

Descontos especiais em todos 
os procedimentos.

SEMART
Desconto de
até 33% para

o associado nas
consultas clínicas em 

Medicina do Trabalho.

SENAC
Desconto de 

20% - 
Programas de

Qualificação Profissional.

TV BAND
Descontos 

especiais para 
associados da 

CDL BM.

UNIMED SESC
Convênio para

associados,
comércio

varejista, prestação de 
serviço e EI.

UNIODONTO
Descontos de

até 53% nas
mensalidades

para o associado e seus 
colaboradores.

CNA
40% de

desconto
para associados

e seus colaboradores.

ORTHOPRIDE

SóBRANCELHAS

UBM / LACS 

Desconto 
de aproxi-

madamente 
40% do valor integral da 

mensalidade aos associados e 
colaboradores.

A Unidade 
de Barra Man-

sa oferece 10% 
de desconto em produtos 

e serviços. Consulte.

Oferece os 
serviços na

área de saúde para os
associados e dependentes por 

meio do laboratório de análises 
clínicas e da clínica  de fisiotera-

pia, com valores especiais.

PROQUALITY

COLISEUM 
ACADEMIA

Desconto 
de 15% sobre 

o valor da 
mensalidade/pacote para 

musculação e spinning da uni-
dade Barra Mansa aos associa-

dos e seus colaboradores.

Descontos 
Especiais. 

Musculação a 
partir de R$58,50 e 

Passe Livre (12 atividades ) a R$ 
125,00. Spinning, Artes Mar-

ciais, Zumba e muito mais.

Maximize os 
resultados da 
sua empresa. 

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

contam com 30% de desconto.

Plantão de 
esclarecimentos 

ao associado 
CDL sobre questões judiciais 

ligadas à empresa.

Para novos 
alunos desconto 

de 40% nas 
mensalidades. Inscrição 

gratuita no vestibular. Aplicação 
do vestibular nas dependências da 

empresa.  Extensivo aos dependen-
tes diretos.

ATOS 
CONSERVADORA

UNPLUGGED 
IDIOMAS

PULSO 
CONSULTORIA

TIRA DÚVIDAS 
JURÍDICO

UNIVERSIDADE 
ESTáCIO DE Sá - VR

Desconto 
de 5% sobre o 
valor de seus 

serviços de limpeza em-
presarial, conservação, portaria 

e manutenção de área verde.

40% de 
desconto para 

associados e 
seus colaboradores.

TRAT SPA 
URBANO

Desconto 
de 10% 

sobre o valor 
de seus serviços de 

pacotes de massagens, cabelos, 
tratamentos faciais e Dia da 

Noiva aos associados CDL.

CCAA
40% de

desconto
para asso-

ciados e seus colabora-
dores.

Plano
empresarial

com mensalidades
a partir de R$72,00*
(*) Plano: Unimax Local 

empresa, faixa etária - 0 a 18 anos 
em Enfermaria.
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Todo grande negócio come-
ça com uma oportunidade. E 
com o apoio da CDL Barra Man-
sa, sua empresa vende mais, 
correndo menos riscos, porque 
você conta com produtos e 
serviços especializados. O De-
partamento Comercial da CDL 
está à sua disposição para apre-
sentar o Mix de Produtos e Ser-
viços que sua empresa, como 
associado da entidade, pode já 
utilizar! E confira ao lado o que 
a CDL Barra Mansa pode fazer 
por você e pelo seu negócio!

Acesse nosso site: 
www.cdlbm.com.br 
Redes sociais: 
facebook.com/cdlbm 
Instagram: cdlbarramansa.
Contatos atendimento geral: 
24. 3325-8150 /  Núcleo de 
Atendimento ao Associado:  
24. 3325-8168 

Sala de Reuniões
Locação gratuita exclusiva 
ao associado CDL de Barra 
Mansa. 

Certificação  Digital
Atendimento agendado, 
com conforto,  segurança 
e o melhor preço do Sul 
Fluminense.

Salão de Festas
Descontos exclusivos  de 
até 50% para os associados 
em um dos mais bem 
equipados salões de festa 
da cidade.

Campanhas
Promocionais
Promoção ao longo de todo 
o ano sem custo adicional 
ao associado. 

Descontos exclusivos nos cursos do Procape e 
para locação da Sala de Treinamento da CDL. 
Ambiente amplo, estruturado e climatizado 
para realização de palestras e treinamentos.

Treinamento

Benefícios 
em fazer 
parte da  
CDL BM

Aproveite as 
vantagens de quem 
mais entende de 
Varejo!

03

01

02

04

05

06

10

12

11

09

08

07

Aquisição de descontos e bene-
fícios dos convênios CDL como 
(plano de saúde, odontológico, 
cursos profissionalizantes, clu-
bes, instituições educacionais, 
faculdade e etc...).

Instalações confortáveis à sua disposição 
para locação de espaços para eventos, 
cerimoniais, treinamentos e palestras. 
Um desconto exclusivo para o associado 
no aluguel do salão Jorge Elias Arbex 
com capacidade 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 clima-
tizada e totalmente gratuita para nosso 
associado.

Participações de campa-
nhas institucionais, para 

motivação dos clientes 
em épocas próprias como 

Páscoa, Dia das Mães, Dias 
dos Pais etc...

Campanhas de Natal com 
grandes premiações, mo-

tivando o movimento na 
cidade na melhor época 

de vendas do ano.

Fazer parte do maior banco de dados 
(SPC BRASIL) que no atual momento é 
o maior instrumento de proteção ao 
lojista na aprovação de crédito do país, 
pois hoje o associado tem um milhão 
de cobradores pelo Brasil. Levando em 
consideração o fator de parceria com o 
banco de dados da SERASA. 

O associado pode contar 
com assessoria presta-
da pela Entidade para 

quaisquer dúvidas que ele 
possa ter.

Prestação de serviço 
moderno como Certifica-
ção Digital, para facilitar 

a vida do empresário com 
atendimento e conforto 
para nossos associados 
além de preços diferen-

ciados.

Está sempre bem infor-
mado sobre as novida-

des de mercado através 
da revista “O Lojista” que 
é entregue mensalmente 
gratuitamente a todos os 

associados.

Encontros mensais como nosso café 
da manhã para que o associado tenha 
um momento de descontração e 
fortalecimento de vínculos da classe 
lojista. Além de ser um momento para 
saber das novidades que a Entidade 
tem a oferecer.

Capacitação para sua equipe e 
empresários através de cursos 
(atendimento, vendas, planejamento 
orçamentário etc...) com um pequeno 
investimento, além de palestras gra-
tuitas para todos os associados com 
assuntos pertinentes a categoria.

Campanhas nacionais realizadas em 
todo Brasil, como exemplo “Não 
morra no Trânsito” e “Mais Brasil, 
Menos Impostos” que demonstram 
a preocupação dos cedelistas com a 
vida da população e o desenvolvimen-
to econômico-social do Brasil.

Reivindicação do movimento lojista como 
exemplo as solicitações realizadas através de 

uma carta pelo “Sistema CNDL” (Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas) encaminhada ao 

setor de políticas públicas imediatas voltadas à 
sua proteção em alguns segmentos pertinentes 
à categoria e consequentemente auxiliando no 
estímulo da economia nacional e justiça fiscal.
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Espaço
SICOMÉRCIO

Sicomércio de Barra Mansa 
completa 68 anos e presta 
homenagens a pessoas de 

destaque

O Sicomércio (Sindicato do 
Comércio Varejista) de Barra 
Mansa, Quatis e Rio Claro com-
pletou em julho 68 anos de fun-
dação e, para celebrar a data, re-
alizou uma noite de homenagens 
a pessoas que foram destaque 
em 2016. O evento aconteceu 
no dia 21 de julho, no Espaço M 
Eventos, em Barra Mansa, e con-
tou com a presença de cerca de 
400 pessoas. 

Este ano, receberam o prê-
mio Empreendedora Senac 2016 
a manicure, pedicure e maquia-
dora Quézia da Silva Lucindo e 
a maquiadora Renata Martins 
Pereira. O prêmio Empreendedor 
do Comércio 2016 foi entregue 
ao empresário Geraldo de Olivei-
ra Aniceto, do Supermercado São 
Sebastião e o prêmio Personali-
dade do Ano 2016 ao ex-prove-
dor da Santa Casa de Misericór-
dia de Barra Mansa, Jair Fusco. 
A Juíza de Direito da Vara do Tra-
balho de Barra Mansa, Adriana 
Maria dos Remédios Branco de 
Mores Cardenas Tarazona, rece-
beu o título de Sócia Honorária 
do Sicomércio.

O Sicomércio também reali-
zou uma homenagem à loja Fer-
ragens Camargo, que foi repre-
sentada pelo proprietário Alício 
Camargo, pela contribuição no 
progresso do comércio de Barra 
Mansa, se mantendo cada vez 
mais sólida ao longo de 80 anos; 
e o presidente do sindicato en-
tregou uma menção honrosa ao 
presidente do Sistema Fecomér-
cio-RJ, Orlando Santos Diniz, em 
reconhecimento as parcerias ce-
lebradas ao longo dos anos com 
o sindicato e o apoio na realiza-
ção das premiações Empreende-
dor Senac.  Por Chrystine Mello

A China Homelife Brazil é 
a maior feira de bens de con-
sumo chineses realizada no 
Brasil. Em sua quinta edição, 
o evento contará centenas de 
expositores e marcas que vão 
incrementar os negócios de 
importadores, distribuidores e 
revendedores nacionais.

Produtos de diversos seto-
res possibilitarão aos visitantes 
encontrar oportunidades de 
negócios sem ter que ir até a 
China. 

A última edição trouxe ao 
país em setembro de 2016, 
mais de 700 marcas exposito-
ras de diversos setores como: 
móveis; eletrodomésticos; ma-
teriais de construção; utensílios 
domésticos; têxtil e vestuário; e 
iluminação. 

Esse ano, o evento aconte-

cerá entre 19 a 21 de setem-
bro e a  CDL  de  Barra  Mansa  
firmou novamente  a parceria, 
que levará uma Caravana de 
Empresários da cidade, para vi-
sitar a feira, na quinta-feira dia 
21 de setembro, no São Paulo 
Expo Exhibition & Convention 
Center. 

“Grande parceira do Brasil, 
a China é considerada, hoje, a 
maior nação manufatureira e 
exportadora do mundo. Acre-
ditamos que estar num evento 
como esse, poderá proporcio-
nar aos empresários de nos-
sa cidade oportunidades de 
negócios entre importadores, 
atacadistas e compradores de 
volume, com fabricantes chine-
ses de qualidade garantida pelo 
evento”, disse Xisto Neto, presi-
dente da CDL Barra Mansa.

Benefícios oferecidos pela 
organização da CHINA 

HOME LIFE BRAZIL para você 
Empresário:

- Evento Gratuito;  Trans-
porte Fretado; Credenciamento 
Antecipado; 02 participantes 
por CNPJ do ramo; Voucher 
para almoço na Feira; Match-
making com os principais for-
necedores; Serviço de tradução 
de mandarim no local.

Caravana CDL BM:
Interessados, devem confir-

mar sua presença até dia 11 de 
setembro(segunda-feira) pelo 
e-mail administracao@cdlbm.
com.br , constando: nome com-
pleto, RG, CPF, Data de Nasci-
mento, Celular e CNPJ.

Maior evento de networking, em São 
Paulo, com Fornecedores Chineses
A CDL BM firmou novamente  a parceria que levará uma Caravana de 
Empresários à China Homelife Brazil.

A última edição trouxe ao Brasil, em setembro de 2016, mais de 700 marcas expositoras
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Espaço
ACIAP

SEMPRE AO SEU LADO
Atendimento Sebrae/RJ aos empresários

Local: CDL de Barra Mansa (bairro Ano Bom)
Com hora marcada pelo telefone: 
(24) 3347-5845
Todas as Quintas-feiras
Procure o Sebrae/RJ!

Nova diretoria da 
ACIAP Barra Mansa 

toma posse
Simplicidade e descon-

tração, mas sem perder a 
seriedade: esse foi o clima 
na posse da nova gestão da 
ACIAP-BM, dia 17 de julho, 
no auditório da entidade e 
contou com a presença do 
prefeito Rodrigo Drable, dos 
presidentes das CDL BM, Si-
comércio BM, OAB BM, Sul-
carj, CODEC BM, entre ou-
tros. 

O vice-presidente do 
Conselho Superior da ACIAP 
BM, Hilton Alexandre, em-
possou a empresária Deny-
se Singulani para o período 
2017/2019. 

O prefeito Rodrigo Drable 
destacou a importância da 
relação entre poder público 
e sociedade civil organizada. 
“É com diálogo que constru-
ímos uma cidade melhor. E 
tenho reforçado os vínculos 
com a ACIAP BM e outras en-
tidades.” 

Denyse agradeceu o 
apoio de todos. “Obriga-
da pela confiança e por me 
apoiarem nesse desafio: pre-
sidir a mais antiga e tradicio-
nal entidade empresarial de 
Barra Mansa”.  disse.

Por Flávia Resende

Não dê esmolas!

Quem nunca passou pela 
rua e sofreu com um breve 
drama de consciência ao ver 
uma pessoa pedindo comida 
nas ruas? “Dou ou não dou? 
Será que estou ajudando esta 
pessoa ou contribuindo para 
que este drama se perpe-
tue?” 

Para diversas instituições 
públicas e privadas que pres-
tam apoio à população caren-
te, contudo, a resposta é mui-
to simples: Não dê esmolas e 
você estará colaborando de 
uma forma muito mais con-
tundente. 

Segundo estes especialis-
tas, a esmola acaba criando 
uma via de incentivo à men-
dicância. Ora por ser uma for-
ma mais fácil de obtenção de 
renda, ora por eximir o indiví-
duo carente de seguir as nor-
mas de readequação que os 
programas de assistência exi-
gem. Muitos recusam o apoio 
social pois preferem perdurar 
no consumo de drogas ilícitas 
ou álcool, por exemplo. 

O tema é sempre muito 
delicado, e envolve muitas 
nuances sociais. Mas a Secre-
taria Municipal de Assistên-

cia Social e Direitos Humanos 
lançou recentemente uma 
campanha permanente soli-
citando a todos a colaboração 
neste sentido: Quando en-
contrar alguém pedindo es-
mola nas ruas, por favor não 
dê e oriente estas pessoas a 
procurarem auxílio no Centro 
POP – Centro Especializado 
para Pessoas em Situação de 
Rua da cidade, na Alameda 
Vanazi nº 450, do bairro Ano 
Bom, das 8h às 17h. Encontre 
mais informações no telefone 
(24) 3324-1486.

Campanha da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos pede apoio da sociedade no suporte à população carente 

de  Barra Mansa. Entenda como.

Imagem utilizada em uma campanha de Ribeirão Preto - SP chama a atenção para um drama que atinge todas 
as cidades do país. 
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Energia solar é um bom negócio?

Afinal, vale ou não à pena 
investir em energia solar no 
Brasil hoje? Esta foi uma das 
perguntas que fomos esclare-
cer em nossa visita à Alema-
nha. A surpresa é que temos 
muitos pontos de vantagem 
em relação aos líderes mun-
diais na energia verde.

Culturalmente, o meio-
-ambiente é encarado pelos 
alemães como assunto sé-
rio, e não um modismo. Isso 
transformou o país em um 
dos berços da energia verde 
no mundo ao longo das úl-
timas décadas. Em julho de 
2016 houve um pico de pro-
dução onde 87% da energia 
consumida no país veio de 
fontes renováveis. 

Negócio Familiar

Visitamos a empresa Ikra-
tos, no município de Weiße-
nohe, ao centro do país. Com 
14 empregados, a empresa 

familiar fundada em 1999 
numa cidade de 1.800 habi-
tantes, atende várias cida-
des na Europa e abriu filiais 
na Índia e áfrica. O casal de 
fundadores, Ulrike e Willi Ha-
rhammer, com a simplicida-
de  tipicamente interiorana 
de sua região, faz a linha de 
“falar pouco e fazer muito” e 
revela que este é sim um bom 
negócio. 

Tecnicamente as instala-
ções que encontramos são 
muito similares às que temos 
no Brasil hoje. Com destaque 
apenas à necessidade de pai-
néis de melhor rendimento 
na Alemanha, pois o volume 
de luz solar anual naquele 
país é menor que no Brasil. 
E à necessidade de baterias 
para os sistemas deles, já que 
o governo alemão “compra” 
por 12 centavos de Euro o 
Kw/h produzido pelos cida-
dãos durante o dia, e os re-
vende de volta a 28 centavos 

Acompanhados por Christian Hartmann,  representante da divisão 
internacional da IHK Nürnberg,  nossa delegação  visitou a empresa familiar 

Ikratos  em  Weißenohe.

de Euro à noite, quando não 
há mais sol. Mesmo assim o 
investimento financeiro com-
pensa no fim das contas. 

O cenário brasileiro para 
energia solar

Desde 2012 são permiti-
dos no Brasil os sistemas de 
geração de energia ligados 
à rede elétrica – chamados 
de “on grid”. O programa foi 
devidamente regulamentado 
em 2015. Desde então o bra-
sileiro pode gerar energia so-
lar para seu consumo durante 
o dia, despejar o excedente 
na rede elétrica e receber de 
volta, sem custo, esta energia 
para seu consumo à noite, 
quando não há produção.  

No Brasil, o pior estado  
em capacidade de produção 
de energia, Santa Catarina, 
tem o dobro do potencial 
de insolação se comparado 
ao melhor ponto na Alema-
nha. Ou seja, tecnicamente 
podemos produzir mais com 
energia solar gastando muito 
menos. 

O aporte financeiro bas-
tante significativo na implan-
tação do sistema é um dos 
principais obstáculos em nos-
so país, onde as oscilações da 
economia são tão recorren-
tes. Uma empresa que paga 
a média de R$ 2 mil na conta 

de luz por mês pode ter sua 
conta reduzida a cerca de 
R$300 reais mensais, ou até 
mais. Para isso, precisa inves-
tir cerca de R$ 120 mil na im-
plantação de um sistema so-
lar fotovoltaico. Ao longo dos 
25 anos de “vida” do sistema, 
a economia é de aproxima-
damente R$ 390 mil, mas o 
empresário local tem receio 
em investir este montante 
em algo relativamente novo 
ainda por aqui. Estas são bar-
reiras a serem superadas ao 
longo do tempo. 

A CDL analisa atualmente 
a implantação de um sistema 
de energia fotovoltaica em 
sua sede. Seis empresas em 
nosso estado foram consul-
tadas. Neste mês de agosto 
a diretoria terá sua decisão 
final sobre o projeto.

Você procura uma 
parceria internacional 
para atuar no setor?

A empresa Ikratos deixou 
suas portas abertas às parce-
rias com empresas brasilei-
ras, inclusive para capacita-
ção local de técnicos. Se você 
é um empresário do setor e 
deseja investir neste sentido, 
entre em contato conosco e 
ficaremos felizes em poder 
ajudar. 

Conheça as vantagens e desafios para quem vende e quem compra. Acompanhe a última matéria especial 
sobre nossa visita à Alemanha.

Imagem: Ikratos.de

Por André Oliveira
Redator do O Lojista e diretor da CDL BM.
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Click CDL
Todo destaque merece um click

Parabéns diretoria Sicomércio pelos 68 anos!
E aos homenageados do evento: Empreendedoras Senac 2016, Quézia da Silva Lucindo 
e Renata Martins Pereira; prêmio Empreendedor do Comércio 2016, Geraldo de Oliveira 

Aniceto, do Supermercado São Sebastião; prêmio Personalidade do Ano 2016, o ex-provedor 
da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, Jair Fusco; título de Sócia Honorária, a Juíza 
de Direito da Vara do Trabalho de Barra Mansa, Adriana Maria dos Remédios Branco de Mores 
Cardenas Tarazona.

CDL Barra Mansa em mais uma 
reunião de diretoria em busca do de-
senvolvimento do comércio da cidade.

Reunião FCDL RJ durante Seminário 
de SPC Brasil: CDL Barra Mansa 
representada pelo presidente Xisto 

Neto e pelo vice-presidente da CNDL Jair 
Francisco Gomes.

Seminário SPC Brasil: presidente CDL BM, Xisto Neto, em apresentação no evento em 
Niterói.

Parabéns à nova diretoria executiva da Aciap, eleita para o período 2017/2019  sob a 
presidência da empresária Denyse Singulani.

Festival Internacional de Música de Barra 
Mansa: Convidado especial, o professor 
de piano Cristiano Vogas, dividiu o palco 

com o aluno violinista Ramon Feitosa.

Integrantes da CDL Barra Mansa 
participando de Seminário Regional 
de SPC na cidade de Niterói.
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*confira o regulamento com a CDL BM. Promoção válida até 30 de abril.


