
O Lojista

Essa é a força da gente! 
Em cada estado 
representado por essas 
bandeiras há muitas CDLs. 
Somos mais de 2000 mil 
espalhadas em todo país!
Um sistema que une mais de 500 mil empresas, 
que juntas representam mais de 5% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro, geram 4,6 milhões de 
empregos e movimentam R$ 340 bilhões por ano.
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Um novo 
desafio pela 

frente
Esse é o meu primeiro edi-

torial como presidente da CDL 
Barra Mansa. Estar à frente de 
uma entidade como a CDL é 
uma grande responsabilidade 
e um desafio. Afinal, estamos 
aqui representando toda uma 
classe de empreendedores que 
trabalha na cidade e busca de-
senvolver seus negócios com 
qualidade, eficiência e conta 
com a entidade para ter van-
tagens competitivas, proteção, 
segurança e representativida-
de. E a força da CDL e todo o 
trabalho feito aqui por meio de 
sua equipe de colaboradores 
e o apoio de minha diretoria, 
trazem a confiança que preci-
samos para esses próximos três 
anos de gestão. Minha família 
sempre trabalhou no comér-
cio, meus pais também por 
longos anos fizeram parte do 
Movimento Lojista e atuaram 
como diretores da CDL. Eu nas-
ci e cresci vivenciando as ações 
do Movimento. Segui minha 
carreira no comércio junto à 
minha família e, hoje, sou em-
presário e sucessor dos negó-
cios. Fiz parte da CDL Jovem e 
atuei como presidente desse 
grupo também. Hoje, assumo a 
presidência da Executiva, tendo 
como meta contribuir para o 

desenvolvimento dos negócios 
e da sociedade em que vive-
mos. Ao nosso setor espero 
oferecer, por meio da aproxi-
mação junto às esferas gover-
namentais e às relações junto 
às entidades e forças represen-
tativas do município, do Estado 
e do Brasil, benefícios em busca 
do progresso e da atualização 
do varejo. Somos uma gran-
de força geradora de emprego 
e renda e, por isso, temos um 
papel importantíssimo na eco-
nomia local. Então, fica aqui, 
nosso convite a estarem co-
nosco nesses próximos anos, a 
participarem das atividades de 
integração, de capacitação, de 
conhecimentos e com UNIÃO, 
formarmos um enorme grupo 
de empresários e lojistas que 
luta pelos seus direitos e cres-
ce junto. Nessa edição, você 
poderá conhecer melhor o que 
envolve o sistema das CDLs do 
país e o que fazemos pelo seu 
negócio. Também apresentare-
mos nossa diretoria e divulga-
mos algumas de tantas ações 
dentre as quais a CDL se faz 
presente em nossa Barra Man-
sa. Obrigado pela confiança e 
vamos aos trabalhos de 2020!  

Leonardo dos Santos
Presidente da CDL BM

presidencia@cdlbm.com.br

18CDL sedia primeira reunião de diretoria da FCDL RJ

19Acompanhe a entrega dos presentes nas creches 
municipais

Varejo, essa é a força da gente! 07



3O Lojista - CDL Barra Mansa

Trabalhando por você

Quem trabalha conosco em busca do melhor para você e sua empresa. 
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente 
Leonardo dos Santos

Vice-Presidentes 
José Paulo Nogueira 
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 (licenciado)

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

Sim, somos mais de 1000.
1000 empresas que fazem 

parte da CDL. Seus portes são 
variados, do Empresário Indi-
vidual até organizações com 
mais de 150 colaboradores. 
Desta forma, poderíamos di-
zer em um cálculo conserva-
dor que, em média, cada um 
destes associados representa-
ria ao menos 4 famílias. E se 
levarmos em conta a média 
de 5 pessoas por família, são 
ao menos 20 mil pessoas di-
retamente impactadas pelo 
trabalho da CDL.

Além destes, é claro, há 
aqueles que indiretamente 
são impactados pelo trabalho 
da CDL: Outras milhares de 
empresas que, mesmo não 
sendo associadas à institui-
ção, são beneficiadas a cada 
vez que a CDL intercede, no 
município, na capital do esta-
do ou em Brasília, em defesa 
das pequenas empresas de 
todo o país.

Outras milhares de pes-
soas que compram e vivem 
em Barra Mansa, e o impac-
to das ações da entidade em 

seus diversos aspectos, como 
a idealização da Casa do Papai 
Noel e projeto Sonho de Natal 
- que deram à cidade um novo 
significado às festas de fim de 
ano – ou mesmo as inúme-
ras campanhas promocionais 
e de responsabilidade social 
que a CDL promove e envolve 
a comunidade de uma forma 
significativa ao longo do ano. 
De uma forma ou de outra, 
é importante saber que tudo 
é possível graças à confiança 
daqueles que acreditam. É 
devido ao seu trabalho, caro 

lojista associado, que nossa 
cidade e a vida de tantas pes-
soas que vivem aqui, foram e 
são transformadas a cada dia.

E por isso, temos duas cur-
tas mensagens a vocês neste 
início de década: Muito obri-
gado pela sua força e confian-
ça no trabalho da instituição. 
E parabéns por fazer parte da-
queles empreendedores em 
proatividade que investem no 
desenvolvimento de nossa ci-
dade e nosso país.

Somos mais de 1000
CDL de Barra Mansa atinge seu novo recorde em número de empresas associadas.

Imagem: Depositphotos
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Mais um “tijolinho” construído na CDL que deixou 
grandes legados

Após praticamente 10 
anos participando da dire-
toria da CDL Barra Mansa, 
e três anos consecutivos – 
2017/2019 – na liderança na 
entidade, o empresário Xisto 
Vieira Neto despediu-se de 
sua diretoria, com agradeci-
mentos e um “Até Breve”. Esse 
breve chegou, nesse janeiro 
de 2020, já que ele continuará 
na entidade, participando ati-
vamente como diretor de Pro-
dutos e Serviços. No balanço 
de sua gestão, ele destaca a 
principal característica. “To-
dos que por aqui passam, for-
mam os `tijolinhos´ na cons-
trução da CDL. Acredito que 
nossa gestão foi marcada pela 
mudança. A vontade de fazer 
algo diferente. A vontade de 
continuar projetos, mas de 
nova maneira. A vontade de 
mudar pontos estruturais de 
nossa sede...e mudar a forma 
como geramos energia. Acre-
dito que essa tenha sido uma 
das palavras que mais usamos 
em nossas reuniões”, desta-
cou Xisto. 

Dentre tantos assuntos 
e projetos em que a CDL 
está envolvida na cidade, 

o ex-presidente ressaltou a 
importância da comunicação 

em sua gestão: 

“A tecnologia da informa-
ção nos permitiu estarmos 
mais próximos dos colegas, 
das entidades, dos órgãos go-
vernamentais e institucionais 
em nossa cidade. As discus-
sões online, permitiram resul-
tados rápidos e eficazes em 
muitos aspectos.

A aproximação também foi 
um fator de destaque. 

“Estivemos próximos à 

prefeitura, buscando enten-
der – junto às demais insti-
tuições - como funciona o 
sistema para ajudarmos no 
que fosse possível para a re-
alização de ações como Flu-
misul, Domingo de Compras, 
Festival de Música, Segurança 
na cidade e tantas outras ati-
vidades que envolvessem o 
comércio, a cultura e a socie-
dade como um todo. Cada vez 
mais acredito que conhecer o 
processo, ouvir – mais que fa-
lar – e solucionar – em vez de 
criticar – seja o caminho mais 
rápido e que traz bons resul-
tados a todos.”

Legados que ficarão para a 
história da entidade. 

“Foi bacana ver o envolvi-
mento dos diretores e dos co-
laboradores para tantas mu-

danças que nos propusemos 
a fazer em prol da melhoria 
de nossa sede. Foram anos de 
reformas estruturais para me-
lhor atender nosso associado. 
Reforma das salas de treina-
mento, de reuniões, do Setor 
de Atendimento e Comercial, 
na Fachada da CDL e um dos 
grandes e mais vantajosos in-
vestimentos da CDL BM que 
tivemos o apoio de todos para 
aprovação: a Captação de 
Energia Solar. Visando reduzir 
os custos com energia e pre-
servação do meio ambiente, a 
CDL investiu nesse sistema e 
já obtemos retornos positivos 
nisso.”

O trabalho continua.

 “Como escrevi em meu 
último editorial, a CDL tem 
o poder de unir as pessoas, 

unir causas, e forças que não 
sabemos nem como temos, 
mas temos! Afinal, somos 
um grande movimento que 
MOVE o país, literalmente. 
Somos as maiores forças da 
economia, somos os grandes 
empregadores e fomentado-
res de emprego e renda aqui 
em nossa cidade e no país. 

Essa tarefa não pode ser 
abandonada e o convite fica 
para os empresários e os no-
vos diretores que aqui che-
gam: juntos somos fortes, 
juntos o setor se movimenta, 
juntos vemos muitas MUDAN-
ÇAS acontecerem...e para me-
lhor! Podem acreditar!”

Ex-presidente da CDL BM, Xisto Veira Neto, faz um balanço dos seus três anos na 
diretoria da entidade.
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CDL Barra Mansa com nova 
liderança para o triênio 
2020/2022

“Neste negócio tão volátil, 
não podemos nos dar ao luxo 
de descansar sobre os louros 
das nossas vitórias, e nem ao 
menos de fazer uma pausa 
para olhar o passado. As épo-
cas e condições mudam com 
tanta rapidez que devemos 
manter nossa mira constan-
temente focada no futuro.” 
(Walt Disney) 

“Essa frase representa o 
momento ao qual assumo, 
junto a minha diretoria, esse 
novo desafio. Foram tantas 
gerações, tantas pessoas que 
passaram por aqui e cada qual 
trazendo suas experiências 
e engrandecendo a entidade 
que, mesmo com tudo isso, 
é preciso se reinventar. É pre-
ciso não descansar. É preciso 
continuar esse trabalho e fo-
car no futuro, como foi dito 
acima”, diz Leonardo. 

Sua história

Minha família sempre tra-
balhou no comércio, meus 
pais também por longos anos 
fizeram parte do Movimento 
Lojista e atuaram como dire-
tores da CDL. Eu nasci e cresci 
vivenciando essas atividades 
todas. Segui minha carreira 
no comércio junto à minha fa-
mília e, hoje, sou empresário 
e sucessor dos negócios. Fiz 
parte da CDL Jovem e atuei 
como presidente desse grupo 
também. 

Projetos de gestão

 Estamos aqui represen-
tando toda uma classe de em-
preendedores que trabalha 
na cidade e busca desenvol-
ver seus negócios com quali-
dade, eficiência e conta com 
a entidade para ter vantagens 
competitivas, proteção, segu-
rança e representatividade. 
Oferecer ao nosso setor, por 
meio da aproximação junto às 
esferas governamentais e às 
relações junto às entidades e 
forças representativas do mu-
nicípio, do Estado e do Brasil, 
benefícios em busca do pro-
gresso e da atualização do va-
rejo é uma das metas. Somos 
uma grande força geradora 
de emprego e renda e, por 

isso, temos um papel impor-
tantíssimo na economia local. 
Para mantermos nosso setor 
aquecido precisamos de nos-
sos representantes trabalhan-
do com união. Precisamos 
que o varejo, formado pelos 
empresários e suas equipes, 
vivenciem momentos de in-
tegração, troca de experiên-
cias, capacitação por meio de 
cursos, palestras, bate papo. 
E nesse contexto a CDL tem 
crescido a cada ano e ofereci-
do o melhor aos seus associa-
dos. Esse será sempre nosso 
propósito. 

A força do varejo

 Acredito que um comér-
cio cada vez mais forte e orga-

nizado impacta positivamen-
te na economia local. Então, 
nosso desafio será buscar no-
vas soluções, novas possibi-
lidades, reinventar, construir 
ideias e ações acima da uma 
visão comum para focar no 
desenvolvimento como um 
todo, mesmo com todas as di-
ficuldades que possam existir. 

Agradeço a todos pela 
confiança e convido você, que 
atua no varejo, a se UNIR com 
ideias, sugestões e partici-
pações para confirmar o que 
realmente somos: uma gran-
de força da economia e, não 
deixar a peteca cair!

Leonardo dos Santos, empresário do ramo de joalheria 
no sul fluminense, assume a entidade e fala sobre os 
projetos de sua gestão.



6 O Lojista - CDL Barra Mansa

Diretoria da gestão 2020/2022 
CDL Barra Mansa

Conheça os diretores – todos 
empresários voluntários – e suas 

pastas de trabalho à frente da 
CDL Barra Mansa. Damos as boas 

vindas e desejamos a todos, 
sucesso!

Presidente: Leonardo dos Santos
Joalheria Regina

1º Vice
José Paulo Nogueira
 Sapataria Troca o Tênis

1º Diretor Secretário
Jânio Alves Pereira

 Eurobreq Freios

2º Diretor Secretário
Luiz Fernando 

Vasconcelos Magalhães
 Atletic Esportes

1º Diretor Tesoureiro
Gleidson Kelman 
Bragança Gomes

 Varejão Têxtil Decorações

2º Diretor Tesoureiro
Vivaldo Moreira Ramos

 Transporte Generoso

Diretor de Patrimônio
Marcos Antônio A. Alves

 Pardal

1º  Diretor Produtos
e Serviços

Xisto Vieira Neto
 Papatto

2º Diretor de Produtos
e Serviços

Jair Francisco Gomes
Varejão Textil

1º Diretor Comercial
Paulo Sérgio

Françoso Ávila
 Celeste

2º Diretor Comercial
José dos Reis de Oliveira

 Uai

Diretora de Eventos
Juliana Lanes Rolim

 Ótica Modelo

Diretor de Marketing
Leandro Amaral 
de Albuquerque 

Construbravo

Diretor de Dep. Jurídico
Rômulo Gonçalves Silva

 Joalheria Aline

Diretor de CDL Jovem
Rafael Roxo de Souza

 Chok Eletric

Conselho Fiscal
Rilmo Vieira de Souza

 Rilmo Calçados

Conselho Fiscal
Francisco Ramundo

 Dijore

Conselho Fiscal
Luís Antônio

Nogueira Feris
 Casas Luan

Suplentes do Cons. Fiscal
Paulo Roberto 

Barbosa de Castro
 Castro e Castro Apoio Adm

Suplentes do Cons. Fiscal
Márcio Domingos 

da Silva
 Bilhares Bola Sete

Suplentes do Cons. Fiscal
Alício José Vilena

de Camargo
 Ferragens Camargo

Diretora Suplente
Natália Silva
 Viva e Decore

2º Vice
Almir Esteves Corrêa

Barão Hidráulica e Elétrica
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Varejo: Essa é a força da gente!! 
A força que move o Brasil!!

Nessa matéria, convida-
mos o leitor a conhecer a 
força de um sistema formado 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
junto às suas 27 Federações 

(FCDL) – cada uma repre-
sentando seu estado - e 

mais de 2.000 CDLs 
espalhadas pelo 

país. O vigor 
daqueles 

q u e 

constroem uma CDL em um 
município reflete na força 
econômica local. Essa é a 
forma com o sistema CNDL 
destaca a força do varejo, na 
certeza de que cada localida-
de que conta com uma enti-
dade forte e representativa, 
pulsa, empreende, progride 
e atua em prol do empresa-
riado a fim de que essa “força 
econômica local” se mostre 
cada vez maior quando uni-
da a todo o país por uma só 
voz, um só sistema. A união 

entre as entidades é o que 
promove a força do sis-

tema CNDL, garan-
tindo resultados 

expressivos. A 
CNDL atua 

institu-
cio-

nalmente em nome de 500 
mil empresas, que juntas 
representam mais de 5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro, geram 4,6 milhões 
de empregos e movimentam 
R$ 340 bilhões por ano. Des-
sa forma, as CDLs do país têm 
papel importante em toda a 
conjuntura econômica, tendo 
o varejo como porta de entra-
da para muitos empregos e 
atuando em prol de serviços e 
lutas que protejam o empre-
endedorismo.

“Nossa entrega em favor dos 
associados e da sociedade é 

o que nos fortalece” 

O setor é uma das grandes 
forças da economia nacional 
e como o sistema CNDL está 
organizado para o empresá-
rio?

A Confederação Na-
cional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) foi 
fundada em 21 

de outubro 
de 1960 

com 

o objetivo de representar o 
segmento nacionalmente. 
Para este fim é organizada nas 
esferas federal, representada 
pela CNDL, a estadual pelas 
FCDLs e a municipal pelas 
CDLs. Através do SPC Brasil, 
desenvolve serviços de pro-
teção ao crédito, buscando 
constantemente a qualidade 
e a melhoria contínua de seus 
processos, primando pelo 
associativismo e buscando a 
satisfação dos seus associa-
dos. Integrada às autorida-
des governamentais, busca 
pela obtenção de meios que 
permitam o fortalecimento 
da livre iniciativa, a diminui-
ção da burocracia, a redução 
da carga tributária, a defesa 
das reivindicações de interes-
se dos lojistas e, sobretudo, 
contribui para o crescimento 
e desenvolvimento de nosso 
país. Assim é a CNDL, a maior 
entidade representativa do 
comércio lojista. Assim é tam-
bém a CDL de Barra Mansa, 
que como parte desse siste-
ma nacional, faz a diferença 
na cidade onde foi fundada e 
atua de forma intensa e com-
prometida em diversos seto-

res!

Um sistema formado pela CNDL, 27 Federações e mais de 2.000 CDLs espalhadas pelo 
país. A CDL de Barra Mansa está unida ao mesmo propósito: fortalecer, cada vez mais, o 

setor empresarial! Sim, nós estamos aqui!



8 O Lojista - CDL Barra Mansa

Novos Associados CDL - Novembro e Dezembro

•	 ALGO MAIS KIDS

•	 ANDREZA MODAS

•	 ARACELIS FAGUNDES DE PAIVA

•	 ARIANA CASSIA CABELEIREIRA

•	 ARTE FELIZ

•	 ARTESANATO CANTINHO CRIATIVO

•	 AUTOBRILHO ESTETICA AUTOMOTIVA

•	 BAR SÂO PEDRO

•	 BARCELLOS SERVIÇOS MÉDICOS

•	 BS RAÇÕES E ACESSÓRIOS

•	 CLÁUDIA

•	 DOUGLAS XAVIER ADVOGADO

•	 ELENICE ANDRADE LIMA

•	 FLÁVIA BRANDÃO

•	 GOMES E CAMARGO ADVOGADOS ASSOC.

•	 HORTIFRUTI ESTRELA DA MANHÃ

•	 IMPRESSUL

•	 IRACEMA DE S FURTADO MARMORARIA

•	 JULIANA LEAL

•	 K DA SILVA PEREIRA REPRESENTAÇÕES

•	 K&R UTILIDADES E ACESSÓORIOS

•	 LAR DOCE LAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

•	 M SALLES ENGENHARIA

•	 MULT SEG

•	 NATANAEL PESCADOS

•	 NC SERVICOS MÉDICOS

•	 R A DIAS ELETRÔNICOS E VARIEDADES ME

•	 R C GOUVEA ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA

•	 RITA DE CÁSSIA VIEIRA SOUZA

•	 SÉRGIO HENRIQUE COUTINHO DE PAIVA

•	 SETE LIMPEZA

•	 STEIN VENDAS E REPRESENTAÇÕES

•	 TUM TUM ATELIER

•	 VALÉRIA MEIRA

Faça como eles!
Associe-se à CDL, tenha  acesso a 
dezenas de serviços e benefícios 
para sua empresa e amplie sua rede 
de contatos!
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O nosso Natal 2019 foi movido pela solidariedade!

No ano de 2019, a CDL BM
decidiu promover uma 

ação diferente das já realiza-
das anteriormente, em sua 
Campanha de Natal e, desta 
vez, o foco foi na solidarie-
dade. O resultado, movimen-
tou a cidade e a campanha 
foi abraçada por centenas de 
pessoas, envolvendo inúme-
ras famílias. 

Entrega dos presentes foi 
feita em dezembro.

No dia 20 de dezembro, 
as mais de 700 crianças de 
creches municipais de Barra 
Mansa receberam seus pre-
sentes, doados pela popula-
ção da cidade por meio da 

campanha. A entrega foi feita 
às diretoras de cada escola 
que estiveram na sede da CDL 
cheias de expectativas e agra-
decimentos. Nessa mesma 
data, cada escola ficou encar-
regada de entregar aos seus 
alunos os presentes. Confor-
me descrito na Campanha, 
cada kit contemplou: 1 brin-
quedo, 1 roupa e 1 calçado. 
A ansiedade estava tomando 
conta da criançada já há mui-
to, muito tempo!

“Foi fantástica essa ini-
ciativa e essa parceria com a 
educação de nossa cidade. 
Uma forma de aproximação 
junto à comunidade. Sem dú-
vida, essa campanha propor-
cionou qualidade de vida e 
muita alegria, nessa época do 

ano, às crianças e às famílias. 
Agradecemos em nome de to-
dos!”, frisou Fernando Vitori-
no, Secretário de Educação de 
Barra Mansa. 

A CDL de Barra Mansa 
destacou toda essa corrente 
de solidariedade e do orgulho 
em realizar o projeto, sério, 
criativo e cheio de responsa-
bilidade social. “Foi bacana 
ver o grande engajamento da 
população e dos associados. 
Todos elogiaram muito e valo-
rizaram a iniciativa. Um envol-
vimento total, mesmo sendo 
o primeiro ano que acontece 
neste formato”, ressaltou Xis-
to Vieira Neto, presidente da 
CDL na gestão de 2019.

Árvore da Solidarieda-
de – relembrando como a 

campanha funcionou.

Durante quase um mês, a 
Árvore da Solidariedade es-
teve disponível na Praça da 
Matriz, no Centro. Próximo 
à estrutura, foi montado um 
estande de apoio da entidade 
para a campanha, no qual o 
público retirou sua (ou suas) 
estrela (s) contendo o nome e 
idade de uma criança, de zero 
a quatro anos, para presen-
teá-la.

A campanha “Estrelas de 
Natal” contou com patrocínio 
do Sicoob e apoio da Prefeitu-
ra Municipal de Barra Mansa.

A ação “Estrelas de Natal” – a nova Campanha de Natal da CDL cumpriu seu papel, aquecendo o 
coração de cerca de 700 crianças de creches municipais e movimentou o comércio da cidade no fim 

de ano. Nosso obrigado a todos!
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Fraude nos boletos e sequestro do Whatsapp da empresa
O que você precisa saber para se proteger?

A fraude nos boletos está 
em alta novamente, cada vez 
mais facilitada pelo avanço da 
tecnologia. Além disso, o se-
questro da conta de Whatsa-
pp da empresa também tem 
surgido como uma ameaça 
crescente. Veja como se pro-
teger com cuidados simples.

Fraudes em Boletos

Origem do boleto 

Se veio por e-mail, confira 
atentamente o endereço do 
remetente. Especialmente o 
domínio - dados que vem de-
pois do “@”. Mesmo se for re-
ferente à empresa que emitiu 
o boleto – exemplo @cdlbm.
com.br - , fique alerta. Fique 
alerta sempre!Golpistas cos-
tumam usar endereços gené-
ricos que dificultam a identifi-
cação do remetente e podem 
ser apagados com o tempo.

Dados do Beneficiário

Se veio por correios, pode 
ser difícil identificar o reme-
tente. Neste caso, confira 
os dados do beneficiário, a 
empresa que faz a cobrança. 
Confira se a razão social con-
fere com seu credor. Se tiver 
dúvidas, confira o CNPJ no site 
da Receita Federal e se certifi-
que de sua autenticidade.

Dados do Pagador

A maioria dos boletos re-
gistra os dados do pagador – a 
sua empresa. Confira se estes 
dados estão corretos. Neste 
caso pode não ter havido um 
golpe efetivamente. Se o bo-
leto for entregue no endereço 
errado, você poderá pagar um 
boleto autêntico, mas desti-
nado a outra pessoa.

NUNCA CLIQUE em e-mails 
suspeitos

Falsos e-mails de cobran-
ça são usados para instalar 
programas de espionagem no 
seu computador e celular. Al-
guns muito bem disfarçados 
com logos dos bancos, ou-
tros totalmente mambembes. 
Quase sempre com “ÚLTIMA 
COBRANÇA” ou “REGISTRO 
SPC SERASA” no título. Para se 
proteger, basta nunca clicar 
nos links destes e-mails, não 
abre os arquivos anexos nem 
clique em “exibir imagens”. 

Vírus no Roteador WIFI

Ao escanear seu computa-
dor, lembre-se também de fa-
zer a varredura em sua rede. 
Vírus também podem infectar 
o roteador alterando dados 
dos boletos ou coletando in-
formações de acesso à lojas e 
contas bancárias.

Estes golpes podem trazer prejuízos imensos à empresa, mas são facilmente evitados com cuidados simples.

Boletos da CDL:

Para se certificar de que 
seu boleto da CDL é autênti-
co, é fácil. Todos os boletos da 
CDL Barra Mansa são emiti-
dos através da Cooperativa de 
Crédito 756- SICOOB, agência 
3260. Assim, os números do 
código de barras sempre de-
verão começar com:

“75691.32603”
Os boletos da CDL sempre 

são enviados pelo endereço 
de e-mail cdlbarramansa@

host.net.br.
Ao digitar o código de bar-

ras durante o pagamento apa-
recem sempre os dados de 
sua empresa como pagadora 
e da CDL como beneficiária: 
CNPJ 29.291.093/0001-32 e 
razão sociaL CÂMARA DE DI-
RIGENTES LOJISTAS DE BARRA 
MANSA.

Golpes ao efetuar 
compras na Internet

Além dos boletos, outros 
golpes têm sido comuns nas 
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Fraude nos boletos e sequestro do Whatsapp da empresa
O que você precisa saber para se proteger?

Estes golpes podem trazer prejuízos imensos à empresa, mas são facilmente evitados com cuidados simples.

compras online. Vale à pena 
ficar atento a estes dois mo-
delos destacados no portal 
Tech Tudo.

Vírus do boleto

Um vírus instalado no 
computador pode alterar os 
dados digitáveis do boleto 
bancário. Chamado de Bolwa-
re, é usado por criminosos 
para adulterar a conta rece-
bedora e o valor original do 
boleto emitido na Internet. 

Quando o consumidor realiza 
o pagamento o boleto frau-
dado, a quantia é transferida 
para a conta do golpista ou de 
terceiros. Para evitar ser víti-
ma do Bolware, é preciso ins-
talar um antivírus atualizado 
no computador. O vírus pode 
afetar o código do banco e o 
espaçamento do código de 
barras — que não podem ser 
lidos automaticamente.

Golpe do vendedor falso

Neste golpe, um suposto 

vendedor anuncia um pro-
duto falso em lojas online. 
Quando o consumidor ini-
cia o processo de compra, o 
fraudador tenta direcionar a 
conversa para o e-mail, What-
sapp ou outro bate-papo com 
a promessa de um desconto 
tentador. A vítima é induzida a 
pagar o boleto falso, o dinhei-
ro é direcionado à conta do 
criminoso e o produto nunca 
é entregue. A situação é com-
plicada, pois como o consu-
midor optou por realizar a 
compra em outro ambiente, 
fora do sistema “seguro” da 
plataforma, a loja virtual não 
é obrigada a se responsabili-
zar pela fraude. 

Para evitar ser vítima do 
vendedor falso, é importante 
sempre concluir o pagamento 
dentro da plataforma de com-
pra. Se o vendedor insistir em 
uma forma alternativa de pa-
gamento, desconfie.

Sequestro de Whatsapp

Este é um golpe curioso, 
mas cada vez mais comum.

O lojista recebe uma liga-
ção no celular da empresa, 
com uma promoção qualquer. 
Ao topar participar da promo-
ção, o interlocutor realiza um 
cadastro da empresa, que re-
cebe um código de confirma-
ção via SMS. Assim o golpista 
pede que o lojista informe 
este código e tudo é “concluí-

do” com sucesso.
Na verdade, o golpista 

está instalando o Whatsapp 
da empresa em outro celular, 
e este é o código de confir-
mação que o aplicativo envia, 
para autorizar a transferência. 
Quando isso ocorre o What-
sapp da empresa para de fun-
cionar imediatamente e passa 
a ser operado pelo golpista. 
Ele pode contatar os clientes, 
fazer orientações para paga-
mentos em contas falsas, en-
fim, responder pela empresa.

Como o empresário é 
ameaçado pelo vazamento de 
dados particulares que estão 
nas mensagens, muitos ficam 
com medo e acabam cedendo 
às pressões dos golpistas e 
pagando um tipo de “resgate” 
para ter sua conta de volta.

Para se proteger, é preciso 
seguir alguns passos impor-
tantes. Primeiramente esteja 
atento e não caia no golpe for-
necendo dados como ocorreu 
no caso acima. Além disso, 
nunca envie dados bancários, 
cobranças nem informações 
sensíveis de seus clientes por 
Whatsapp. Ligue e trate disso 
em conversas por voz ou pes-
soalmente.

Caso tenha caído no gol-
pe, não ceda às ameaças e 
procure a polícia. É a forma 
mais segura de se defender.

Fontes: CDL de Barra Mansa 
e Portal Tech Tudo

Imagem: Pexels
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Coisas que você deveria deixar para trás

Início de ano é momento 
de avaliar suas conquistas, 
alinhar os objetivos futuros e 
deixar as amarras no passado.

Para isso vamos conhecer 
o que diz Gary Vaynerchuk. O 
maior nome em comunicação 
digital e no mundo, que aten-
de clientes do calibre de Hulu, 
Diageo, Toyota, Shell, AbIn-
bev, entre outros.

Negócios voltados para si 
mesmos ficando para trás

As empresas se habitua-
ram a dizer que são focadas 
no consumidor, mas isso não 
era verdade.

Focavam no que queriam 
vender e como convencer o 
consumidor de que aquilo 
era importante pra ele. Isso 
mudou. As pessoas podem 
encontrar praticamente tudo 
em três cliques de distância, e 
melhor, estar alinhado com os 
desejos delas. Ou, será substi-
tuído no mercado.

Antes o consumidor com-
prava o que a empresa queria 
vender. Hoje a empresa vende 
o que o cliente quer comprar.

Marcas vão ser um dos ativos 
mais importantes

Este acesso facilitado ten-
de a transformar qualquer 
produto em comodity e será 
a força de cada marca que vai 
conduzir as decisões de com-

pra. O problema é que a maio-
ria das empresas tem logos, e 
não marcas. Mesmo as gran-
des. A forma de identificar 
isso é simples. Se seu cliente 
deixa de comprar algo com 
você porque o mesmo produ-
to custa dez reais mais barato 
na loja ao lado, você não tem 
uma marca. Pode começar a 
se preocupar. Mas se ele deixa 
os concorrentes de lado para 
comprar seu produto ou na 
sua empresa, aí sim você tem 
um lugar no mercado. 

Se você tentar dar um 
nocaute o tempo todo, as 
pessoas vão aprender a 

desviar 

Aprenda a dar sem pedir 
nada em troca. Colabora com 
a vida de seu cliente. Ofereça 
dicas, soluções, acrescente 
algo na vida dele antes de pe-
dir para comprar tudo na sua 
loja o tempo todo.

“Bobagens” sobre  
Inteligência  Artificial e 

outros bichos

Ao olhar para o futuro, 
não perca tempo com futuro-
logia. Concentre-se no que é 
relevante agora: “Toda a con-
versa sobre IA - Inteligência 
Artificial - agora é uma perda 
de tempo. Isso lembra sobre 
realidade virtual de três anos 
atrás. Então pense: existe al-

guém no planeta terra que 
passa uma hora por dia utili-
zando VR no capacete e em 
todos os acessórios?

Falar com criativos, anun-
ciantes e pessoas de agência 
sobre IA tem sido divertido! 
Mas saiba, é preciso foco. 

O medo do julgamento

A maioria das pessoas dei-
xa de fazer o que é importan-
te para elas por medo do jul-
gamento dos outros. E se eu 
perder? E se falhar? E se fizer 
papel de ridículo?

Para um empreendedor 
deixar o lugar comum, a lo-
jinha ultrapassada, e dar o 
passo adiante, deverá ter 
coragem para superar o jul-
gamento das pessoas. Lem-
bre-se, elas não estão preocu-
padas com seu sucesso.

Inovação vai vencer

“A beleza da inovação e da 
verdade é que elas vencem: 
não importou o que os taxis-
tas pensavam sobre Uber, ele 
aconteceu. Não importou o 
que outras redes pensavam 
sobre Netflix, ele aconteceu. 
Não importou o que Walmart 
pensou sobre a Amazon, ele 
aconteceu. ” Leve isso em 
conta ao avaliar seu negócio. 
Ao querer mudar seu negó-
cio. Ao dar uma cara nova. A 
transformação vai acontecer, 

queira ou não.

Pare de reclamar 

O mundo mudou, você er-
rou, a banda passou... e ago-
ra?

Perder tempo reclamando 
é uma ótima forma de bancar 
a vítima e culpar o mundo 
pelos seus fracassos. Assu-
ma a responsabilidade pelos 
seus erros e acertos e libere 
espaço para que novas pers-
pectivas tomem lugar em sua 
mente.

Quem não está pré-dis-
posto a errar, não está pron-
to para conduzir um negócio. 
Quem insiste no mesmo erro 
indefinidamente, também 
não.

Reclamar é uma forma 
de jogar nas mãos do mundo 
a responsabilidade para re-
solver seus problemas. E ele, 
francamente, não está nem 
um pouco preocupado com 
isso.

Pare de ler isso e vá fazer 
alguma coisa

A imensa maioria das pes-
soas vai ler isso, achar inte-
ressante e continuar fazendo 
tudo como antes. Por favor, 
não faça parte desta estatís-
tica.

Aproveite este momento para reavaliar seu negócio com algumas reflexões polêmicas 
do maior nome em comunicação e negócios digitais do mundo.

Imagem:  Divulgação
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UM BOM NEGÓCIO É TER BENEFÍCIOS
Associados da CDL Barra Mansa e seus colaboradores têm muito mais!

Clubede
VANTAGENS

SAÚDE /
MEDICINA
OCUPACIONAL 

UNIMED
Plano empresarial com 

mensalidades a partir de 
R$88,09*

(*) Plano: Unimax 
Local empresa, faixa 

etária - 0 a 18 anos em 
Enfermaria.

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

mensalidades
para o associado e seus 

colaboradores.

Valores especiais para os 
associados e dependen-

tes no laboratório de aná-
lises clínicas e da clínica  

de fisioterapia.

Parceria em tratamento 
ortodôntico para todas 

as idades. Aparelhos 
fixos, móveis e estéticos. 
Associados, funcionários 

e dependentes. 

Desconto de
até 33% para

o associado nas
consultas clínicas em 

Medicina do Trabalho.

CNA UNIFOA

ACHIEVE 
LANGUAGES

CIEE

40% de desconto
para associados

e seus 
colaboradores.

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.

SENAC

SICOOB SICREDI

SESI

CCAA

FAVO DE MELESTÁCIO DE SÁ SEBRAE

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.
30% - SESI Clube; 

10% - Escola SESI e  
Consultas Médicas e 

Odontológicas.

40% de desconto
para associados e

seus colaboradores.

Desconto de 10% nas 
mensalidades para no-
vos alunos abrangendo 
os sócios da empresa, 
seus colaboradores e 

dependentes.

40% de desconto nas 
mensalidades para alunos 

novos; Inscrição gratuita no 
vestibular e Aplicação do 

vestibular nas dependências 
da empresa.  Extensivo aos 

dependentes diretos.

Programa de
capacitação, pales-
tras motivacionais 
exclusivas para o 
associado e seus 
colaboradores.

EDUCAÇÃO / 
CAPACITAÇÃO

ESTÉTICA 

CONSULTORIA MARKETING

SOBRANCELHA

PULSO CONSULTORIA TULIP ADM. DE 
SEGUROS/PORTO 

SEGURO TV BAND

A Unidade de Barra 
Mansa oferece 10% de 

desconto em produtos e 
serviços. 

Maximize os resultados da sua 
empresa. 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. Descontos 
especiais para 

associados da CDL 
BM.

TRAT SPA URBANO

TIRA DÚVIDAS JURÍDICO ATOS CONSERVADORA

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

massagens, cabelos, tratamentos 
faciais e Dia da Noiva.

Plantão de esclarecimentos ao 
associado CDL sobre questões 

judiciais ligadas à empresa.

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

manutenção de área verde.

ALDEIA DAS ÁGUAS
Desconto de 25% em hotelaria; 50% 

para locação de qualquer sala ou espaço 
do Centro de Convenções; Isenção total 
da taxa de adesão para a cessão de uso 

tipo Familiar, Casal ou Individual; 25% de 
desconto no valor total do ingresso.

SESC PROQUALITY COLISEUM ACADEMIA
Convênio para 

associados,
comércio varejista, 

prestação de 
serviço, MEI.

Desconto de 15% sobre o valor 
da mensalidade/pacote para 

musculação e spinning da 
unidade Barra Mansa aos asso-

ciados e seus colaboradores.

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.

LAZER / 
ACADEMIA

ENTIDADES 
PARCEIRAS

SEGURO E 
CONSERVAÇÃO

SEST SENAT
Convênio para utiliza-
ção pelo empresário 

do comércio varejista, 
prestador de serviço 

e MEI. Descontos 
especiais em todos os 

procedimentos.
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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 

SERVIÇOS CANAIS DE INFORMAÇÃO

ESTRUTURA - Salão de Festas | Atendimento ao Associado | Sala de Reunião | Sala de Treinamento

Serviço de consultas 
sobre questões jurídicas 
empresariais incluso no 
pacote de serviços do 

associado.

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.

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

Benefícios 
em fazer 
parte da  
CDL BM

Aproveite as 
vantagens de quem 
mais entende de 
Varejo!

03
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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.

Estar 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 bimestrais 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 à 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.

SPC O Lojista
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Um Natal de muita luz em Barra Mansa

Quem passou por Barra Mansa esse ano, viveu a magia das 
luzes na cidade. Diversos pontos do centro comercial e dos 
bairros ganharam cores para celebrar o Natal. E a cantata de 
Natal alegrou o público durante todo o mês de dezembro. 

A Rua Duque de Caxias, no Centro, recebeu uma decoração 
moderna, com projeção de luzes e foi um dos grandes desta-
ques do Natal. Um projeto com iniciativa dos lojistas locais que 
contou com show lindo de luzes. Já a Praça Nações Unidas, no 
bairro Ano Bom ganhou um toque especial também com mui-
tas luzes. A Praça da Matriz recebeu a Árvore da Solidariedade 
– da CDL BM – que iluminou e encantou quem por ali passava.

Muitos outros locais, entre eles Joaquim Leite, São Sebas-
tião, Mario Ramos e os bairros como, Vila Nova, também ti-
veram participação dos empresários que se uniram para fazer 
um NATAL ILUMINADO E DECORADO em Barra Mansa! Para-
béns a todos! A cidade ficou linda!!!!

As ruas viveram o clima com as cores do Natal e toda a magia que essa data representa. 
Lojistas se uniram para decorar a cidade!

Casa do Papai Noel:
Em 2019, o Centro de Cultura Estação das Artes abriu 

suas portas para abrigar o Bom Velhinho. Durante um mês, 
essa foi a “residência” do Papai Noel neste Natal. O local foi 
preparado e decorado com muito carinho para receber a 
criançada e toda a família.

A atração foi uma parceria das entidades Aciap, CDL 
BM e o Sicomércio e Prefeitura de Barra Mansa através da 
Fundação Cultura.
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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!

Jair Gomes assume a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Barra Mansa

Em dezembro o prefeito 
Rodrigo Drable anunciou a 
chegada de Jair Francisco Go-
mes à direção da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Tecnologia e Inovação 
do município. Quem assu-
miu a pasta foi o empresário 
e comerciante Jair Francisco 
Gomes, vice-presidente da 
Federação da Câmara de Diri-
gentes Lojistas (FCDL) do esta-
do do Rio de Janeiro e diretor 
CNDL (Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas). O em-

presário já ocupou o cargo 
de Presidente da CDL BM, foi 
vice-presidente do Sicomércio 
e ex-presidente da Federação 
das Câmaras de Dirigentes Lo-
jistas do Rio de Janeiro.

Rodrigo Drable justificou 
a escolha do novo secretário 
com base na sua capacidade 
de harmonizar o trabalho de 
todas as secretarias. “Minha 
escolha para ocupar o cargo 
necessitava ter uma sinergia 
conosco e também com o ex-
-secretário Agnaldo, para ter 

uma transição saudável. O 
Jair, assim como muitos se-
cretários, veio de entidades 
de classe do município que 
são atuantes e parceiras da 
administração pública”, reve-
lou, acrescentando sobre a 
saída de Agnaldo Raymundo, 
ex-secretário da pasta. Agnal-
do solicitou seu desligamento 
do cargo para se dedicar mais 
proximamente de seus negó-
cios.

O novo secretário, Jair 
Gomes, disse da sua satisfa-

ção em assumir o cargo. “Eu 
chego para agregar na equipe 
e conto com a participação de 
todas as secretarias, buscan-
do o trabalho em conjunto, 
sempre mantendo a coesão 
nas atividades e desenvol-
vendo coisas boas em prol 
de Barra Mansa. Estou muito 
contente de fazer parte do 
governo Rodrigo Drable, que 
tem feito avanços significati-
vos na cidade”, relatou.

O empresário da cidade já ocupou a presidência da CDL de Barra Mansa e hoje integra a
Federação Estadual e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas.

Imagem: Divulgação PMBM

Jair Gomes, à esquerda, participa da solenidade de posse junto ao vereador  Wellington Pires e o Prefeito Rodrigo Drable.  
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CDL Barra Mansa sedia primeira reunião itinerante 
de 2020 promovida pela Federação Rio de Janeiro

O início do ano para o Mo-
vimento Lojista do Estado do 
Rio de Janeiro foi marcado 
pelo encontro de 13 CDLs do 
estado. No dia 8 de janeiro, o 
presidente da CDL Barra Man-
sa, Leonardo dos Santos, e 
diretores receberam, na sede 
da entidade, o presidente da 
Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas (FCDL RJ), 
Marcelo Mérida, e demais re-
presentantes das CDLs.

Marcelo iniciou a reunião 
itinerante de diretoria da Fe-
deração dando boas vindas 
ao empresário Jair Francisco 
Gomes que assumiu o cargo 
de secretário de Desenvolvi-
mento Econômico de Barra 
Mansa. “Hoje viemos aqui 
consolidar o que sempre so-
nhamos na certeza de que o 
Movimento Lojista possui for-
tes lideranças, como é nosso 
amigo Jair que, com sua no-
breza de espírito, muito irá 
contribuir para o município 
por meio desse cargo”, dis-
se Marcelo, parabenizando e 
desejando sucesso ao novo 
secretário.

Ainda durante a reunião, 
como parte dos assuntos em 
pauta, Marcelo Mérida fez 
um pedido ao secretário para 
que analisasse, junto ao Go-
verno Municipal, a viabilidade 

de se implantar na cidade de 
Barra Mansa o Alvará Eletrô-
nico Automatizado, através 
da JUCERJA. “Estamos solici-
tando isso, pois acreditamos 
na oportunidade de propor-
cionar às empresas de baixo 
risco se instalarem na cidade 
de forma mais ágil. É um fo-
mento à economia e à ge-
ração de emprego e renda”, 
explica Marcelo, destacando 
que esse sistema é uma fer-
ramenta de auxílio aos negó-
cios, com foco na agilidade e 
desburocratização a favor do 
setor empresarial.

“Agradeço os votos de 
confiança e todo esse apoio 
que hoje aqui recebo dos 
meus colegas do Movimento.  
Todas essas demandas que 

envolvem nosso setor serão 
analisadas e estudadas. Estou 
aqui para aprender e agir. E, 
como falei, o desenvolvimen-
to de uma cidade se passa 
não só por essa, mas por to-
das as secretarias”, finalizou 
Jair Gomes.

Conduzindo a pauta, o 
presidente da FCDL convidou 
todos os representantes a 
darem continuidade na ação 
Políticas 4.0 – que acontecerá 
ainda no primeiro trimestre 
do ano – e falou sobre as ex-
pectativas da economia para 
2020.

“Agradeço a cada um que 
saiu de sua cidade, de seus 
negócios para estar junto co-
nosco aqui em Barra Mansa. 
Tivemos um 2019 difícil, com 

um país ainda em recupera-
ção e esperamos para 2020 
um ano de muito trabalho, de 
dedicação, de ainda mais par-
ticipação em todas as esferas 
que envolvem as decisões do 
nosso setor”.

Leonardo dos Santos, pre-
sidente da CDL Barra Mansa, 
agradeceu a presença de to-
dos, colocando a sede da en-
tidade de portas abertas para 
esses e muitos outros even-
tos que reforçam a união e o 
aprendizado.

“É importante começar o 
ano trocando informações, 
experiências, ouvindo o que 
cada representante de CDL 
tem para falar de sua cidade, 
da economia. Foi um encon-
tro produtivo e muito impor-
tante para nortear e pautar 
as ações em nossa CDL tam-
bém”, concluiu Leonardo.

Após a reunião na CDL 
Barra Mansa, a comitiva se 
reuniu com o prefeito Rodri-
go Drable, na sede da Prefei-
tura, para prestigiar o recém 
empossado secretário de De-
senvolvimento Econômico de 
Barra Mansa, Jair Gomes.
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Click CDL
Todo destaque merece um click

Entrega dos presentes à creche: Waldir  
Calheiros.

Entrega dos presentes à creche: Nova 
Esperança.

Entrega dos presentes à creche: Divino 
Espírito Santo.

Entrega dos presentes à creche: Núcleo 
Infantil Campo da Paz.

Entrega dos presentes à creche: Menino 
Jesus.

Entrega dos presentes à creche: Vila Natal.

Entrega dos presentes à creche: José Luiz 
Vaneli.

Entrega dos presentes à creche: Padre 
Adalberto.

Entrega dos presentes à creche: 
Constantino Rabello.

Parte da diretoria que assume o triênio 2020/2022 na CDL de Barra 
Mansa. Sucesso a todos!

Presidente Leonardo dos Santos e colaboradores da CDL Barra Mansa.




