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2019, vamos ao 
trabalho!

E começa um novo 
ano, com esperanças re-
dobradas no crescimento 
e estruturação que o país 
precisa já há tempos, su-
perando nosso passado 
recente de polarização 
e estagnação. Vamos ao 
trabalho!

Nesta edição falamos 
do comércio de rua, que, 
a despeito da cultura de 
shoppings, tem ganhado 
força no mundo todo, re-
novando este comércio 
tradicional, variado e que 
se reinventa a cada dia.

Fechamos bem 2018 
com muito trabalho, trei-
namentos, envolvimento 
com o poder público e fe-
chando com a campanha 
de Natal, que premiou os 
felizes e sortudos consu-
midores da região.

Traremos um resumo 
de ações da CDL no últi-
mo ano, para passarmos 

uma idéia dos trabalhos 
desenvolvidos pela enti-
dade e que muitas vezes 
passam despercebido do 
associado. São muitas 
atividades.

Felicito o novo pre-
sidente e secretário do 
Conselho, reiterando sua 
importância na cami-
nhada da CDL. Boa sorte 
Alício e Rilmo! Agradece-
mos por tudo sempre!

Que 2019 seja o início 
de um período de cres-
cimento e prosperidade 
para o país e consequen-
temente para nossos 
negócios, após um lon-
go período de apertos e 
malabarismos para nos 
mantermos vivos.

E que venha 2019 !
Um ótimo ano a to-

dos.

Xisto Vieira Neto
Presidente da CDL BM

presidencia@cdlbm.com.br

13O que a CDL fez por você em 2018!

16Novo presidente e secretário do Conselho 
Consultivo CDL

18 e 19Conheça os ganhadores da Campanha 
de Natal 2018 

10 dicas para usar seu Plano de Saúde Unimax / CDL 09
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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

Propaganda e Promoções 
André Oliveira da Silva

Departamento Jurídico 
Hugo Tavares Nascimento

Diretor 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. Financeira 
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 
Talita Borges de Souza

Coord. de Comunicação 
Rodolfo Pombo Menezes

Coord. de Sustentabilidade 
Priscilla Oliveira Lima

Coord. de Mobilização 
Leandro da Silva Almeida 
Wallace Rennan Gomes 

Hora de fazer seu Certificado Digital na CDL!

Ano novo chegou e é hora 
de colocar a loja em dia. E 
para agilizar os processos por 
via eletrônica, é hora também 
de renovar sua Certificação 
Digital. Fale com seu contador 
e confira aqui 3 motivos  TOP 
para você fazer todos os cer-
tificados da sua empresa com 
a CDL.

Horário Agendado via 
WEB ou telefone:

Chega de perder tempo 
com filas. Acesse o site ou 
ligue para nós, agende seu 

atendimento e garanta seu 
certificado sem filas e com 
hora marcada. 

Segurança e comodidade 
de verdade

 
Não se arrisque com aven-

tureiros. A CDL tem um de-
partamento exclusivo para 
checar toda a documentação. 
Nossa certificadora é o SPC 
Brasil, com décadas de histó-
rico no mercado, e cuidamos 
de tudo para você com máxi-
ma segurança. Tudo isso com 
tecnologia de ponta,  estacio-

namento facilitado, ambiente 
climatizado, cafezinho e aque-
le atendimento que você já 
conhece e só a CDL sabe como 
oferecer. 

Preços excelentes e ainda 
com descontos exclusivos 

para associados. 

Com e-CPF a partir de 
R$125,00 e e-CNPJ a partir de 
R$193,00, você garante a sua 
segurança sem comprometer 
o orçamento de sua empresa. 

Gostou? Então fale agora 
com a CDL.

Agende agora seu 
atendimento! 

Em nosso site você conhe-
ce todos os tipos de certifi-
cado e suas aplicações. Além 
disso pode até agendar seu 
próximo atendimento. Tudo 
online! 

Se preferir,  fale conosco  
também pelos telefones (24) 
3325-8156 e 9.9299-6411 
(WhatsApp). 

Seu 2019 começa melhor 
aqui ao nosso lado!

Além de atendimento individual com horário agendado, o Associado CDL também conta 
com tabela de preços exclusiva. 
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Chegamos ao último ano desta década
Como estamos neste ponto de nossa jornada empreendedora e o que o futuro nos reserva 

para os negócios?

Na bem da verdade a 
próxima década só começa 
mesmo em 2021 já que o ano 
ZERO não é contado no calen-
dário. Mas é nele que muita 
gente reavalia os rumos da 
vida. E, seguindo essa lógica, 
nos próximos meses, encerra-
-se mais um ciclo. Nesse tem-
po, o Brasil, se encontrou em 
alguns rumos e se perdeu em 
outros. 

O fato é que a simples 
perspectiva do recomeço cos-
tuma produzir impacto sobre 
os ânimos de consumidores e 
empresários e, afetando o hu-
mor desses agentes, também 
pode produzir alguma melho-
ra na economia.

As linhas gerais da agen-
da econômica são boas. Há a 
arrojada promessa de zerar o 
déficit fiscal em poucos anos, 
de simplificar o sistema tri-
butário, promover a abertura 
da economia para o comér-
cio internacional e priorizar 
os perfis técnicos em postos-
-chave da administração pú-
blica.  Mas as medidas mais 
importantes terão que passar 
pelo filtro do Congresso e ain-
da não é possível prever se o 
delicado equilíbrio das forças 
políticas garantirá aprovação 
das reformas das quais o país 
tanto precisa.

Hoje, as projeções de 
crescimento econômico para 
2019 estão em torno de 2,5%. 
Para o comércio varejista, elas 
apontam crescimento acima 
de 3,5%. 

Para além das questões 
conjunturais, desde já é pre-
ciso começar a ajustar o foco 
no futuro. Embalado pelo ad-
vento de novas tecnologias, 
ele reserva novos desafios 
e grandes oportunidades ao 
setor varejista. Há pouco tem-
po, a aposta era de que os car-
tões substituiriam o “dinheiro 
vivo”. Agora, o próprio futuro 

dos cartões já é colocado em 
dúvida. Há pouco tempo, o 
consumidor saía em busca de 
um estabelecimento, agora 
os programas de inteligência 
artificial também saem à caça 
do consumidor.

Você está preparado para o 
futuro?

Com base nisso, você 
já parou para avaliar sobre 
como sua empresa entra nes-
ta nova década? Talvez não 
seja exagero arriscar a dizer 
que, nunca na história do co-
mércio, os hábitos de consu-
mo mudaram tanto e em tão 
pouco tempo. 

E com sua empresa? O 
que aconteceu com ela nos úl-
timos 9 anos? Mudou junto? 
Como você tem se preparado 
para vender nos anos 2020?

É difícil prever o que deve 
nortear os negócios neste pe-

ríodo, mas algumas premissas 
certamente farão parte das 
pequenas empresas neste pe-
ríodo:

Relacionamento Digital

A loja dos anos 2020 preci-
sa ter um canal de relaciona-
mento online. Muitas novas 
empresas garantem vendas 
com o Instagram apenas. 
Busque capacitação antes e 
comece de forma simples. Os 
resultados costumam ser po-
sitivos mesmo com pequenos 
investimentos. 

Mercado de Nicho

Quando se pode encontrar 
quase tudo mais barato em al-
gum lugar na internet, os ne-
gócios que atendem segmen-
tos específicos de público têm 
ganhado força. Dedique-se a 
conhecer bem seu público e 

torne sua loja ideal para ele. 
Seja pela localização, perfil de 
atendimento, tipo de produto 
ou tudo ao mesmo tempo. Os 
negócios no estilo “de tudo 
um pouco” tendem a perder 
força ou se concentrar nas 
mãos de grandes empresas 
como Amazon e Americanas.
com.

O Brasil chega à 3ª Idade

A expectativa de vida do 
brasileiro tem aumentado e 
os casais têm cada vez menos 
filhos. Como a população está 
envelhecendo, esta fatia cada 
vez maior do mercado vai 
ganhar poder de consumo e 
possuir necessidades bastan-
te específicas. Quem se pre-
parar para atendê-los bem, 
tende a lucrar muito.

Capacite-se: Soluções de ontem 
não resolvem os problemas do 

amanhã.

Muitos lojistas sobrevi-
veram às crises econômicas 
severas cortando gastos e se-
gurando a empresa de pé até 
a tempestade passar. Mas o 
que vivemos agora não é uma 
crise, e sim uma transforma-
ção definitiva nas maneiras 
de consumir. Avalie sua em-
presa, busque novos sistemas 
de gestão e vendas. Caso con-
trário o mercado vai continuar 
amadurecendo e sua empresa 
ficará definitivamente para 
trás.

Em suma, há boas chances 
de se observar uma recupe-
ração mais consistente nos 
próximos anos, o que poderá 
liberar mais tempo para pen-
sar sobre o futuro, um futuro 
que já chegou. 

Fonte: Baseado em textos de 
Marcela Kawauti – Revista Varejo S.A 

e da CDL de Barra Mansa.

Imagem: Depositphotos.com
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Um novo patamar para o comércio de rua no Brasil
Os chamados Street Malls unem e conceito do shopping center ao tradicional comércio de 

rua. Barra Mansa tem grande potencial para este perfil de centro comercial.

Recentemente a revista 
Varejo S.A. destacou o forta-
lecimento dos “street malls” 
e a força do comércio de rua 
no Brasil. 

“Construídos em espaços 
rústicos, com acesso a regi-
ões centrais e populares das 
grandes capitais, os “street 
malls” oferecem serviços a 
preços razoáveis, que aten-
dem às necessidades básicas 
do dia a dia do consumidor. 
Não são exatamente uma 
novidade, mas ganham mais 
força”, destaca Carlos Magno 
Araújo, editor da revista. 

Um dos principais mode-
los desse tipo de negócio é a 
rua 25 de Março, no centro 
de São Paulo, com mais de 
145 anos de história. A rua 
nasceu onde operava um 
porto, do qual partiam mer-
cadorias diversas pelos rios 
Tamanduateí e Anhangabaú.   

Outro polo de comércio 
de rua está no Rio de Janei-
ro, no Saara Shopping. Esse 
mercado de rua ocupa vários 
quarteirões no Centro da 
cidade. A região concentra 
lojas de roupas, brinquedos, 
acessórios para Carnaval e 
artigos de festas a preços 
acessíveis, além de abrigar 
tradicionais restaurantes ára-
bes.

A palavra “Saara” significa 
Sociedade de Amigos das Ad-

jacências da Rua da Alfânde-
ga, uma associação formada 
em 1962 pelos comerciantes 
da área. São 1.200 lojas em 
11 ruas, que têm no Natal seu 
período de maior circulação 
de consumidores, chegando 
a um milhão de pessoas por 
dia. O local é uma miríade de 
armarinhos, lojas de confec-
ção, brinquedos, bijuterias e 
muitos outros artigos.

O centro de comércio 
popular em Barra Mansa

O centro comercial de 
Barra Mansa também tem 
uma raiz histórica forte.  Ini-
ciado nas caravanas de tro-
peiros, cresceu ainda mais 
abastecendo o sul de Minas 
Gerais no período do trem 
mineiro. 

Com o fim do trem, os 
tempos mudaram. Em algu-
mas cidades, os shoppings 
tiveram seu apogeu mas o 
comércio de rua manteve sua 
força e agora surge novamen-
te como alternativa renovada 
de consumo. As correntes 
de marketing os chamam de 
“Street Malls”, ou “Shoppings 
de Rua”.  

Mas o que são 
“Street Malls”?

Street Mall é um local 

onde o consumidor sabe que 
pode ir pois vai encontrar 
o que precisa. Além disso 
precisar ter preços atrativos 
– ponto onde ganha público 
dos shoppings – e boas possi-
bilidades de barganhas e des-
contos. Estas características 
são fortes no centro comer-
cial de Barra Mansa, o que 
o torna um “street mall’ por 
sua própria natureza. 

Mas algumas melhorias 
ainda precisam ser feitas 
para amadurecermos neste 
sentido. Algumas dependem 
das empresas e outras de 
planejamento e ação do po-
der público. 

A mão de obra precisa de 
aprimoramento permanen-
temente. Quando o cliente 
tem mais informações so-
bre o produto consultando 
o Google no celular do que 
com o próprio vendedor no 
balcão, a loja cai em descré-
dito e perde venda. Além dis-
so as empresas precisam de 
melhorias constantes nas fa-
chadas e layouts interno. Lo-
jas bonitas tornam o ambien-
te agradável, onde o ato de 
comprar passa a ser entendi-
do como uma forma de lazer 
pelo cliente. Este conceito foi 
consolidado pelos shoppings. 
Calçadas mais largas e am-
plas áreas de circulação são 
fundamentais neste aspecto.

Quando falamos de lazer, 
falamos também de alimen-
tação. Afinal, toda família 
gosta de parar para fazer 
um lanche com todos jun-
tos após as compras. Bares 
e restaurantes reunidos em 
espaços agradáveis como em 
pequenas praças de alimen-
tação são perfeitos para tal. 

Como vemos, as previ-
sões apocalípticas de que os 
shoppings acabariam com 
o comércio de rua não se 
concretizaram. Ao contrário, 
ajudaram a aprimorar este 
modelo. 

Imagem: Pexels.

Um novo patamar para o comércio de rua no Brasil
Os chamados Street Malls unem conceito do shopping center ao tradicional comércio de rua. 

Barra Mansa tem grande potencial para este perfil de centro comercial.

Com a vocação 
natural destacamos 

Barra Mansa. A 
cidade tem a ganhar 

muito neste conceito 
se o poder público 

e os empresários 
locais trabalharem 

juntos neste sentido. 
Está aí uma boa pro-

messa de ano novo 
para o setor, o que 

acham?



6 O Lojista - CDL Barra Mansa

Personalidade: Dr. Aloizio 
Perez –  novo presidente da 
OAB Barra Mansa.
“Ineditismo será a nossa marca!
Vamos trabalhar para fomentar a economia, estar 
junto à população e buscar benefícios aos advogados 
da nossa cidade.”

A Revista “O Lojista” entre-
vistou, nessa edição, o Dr. Aloi-
zio Perez, que iniciou em 1º de 
janeiro seu mandato como pre-
sidente da OAB -  Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional 
Barra Mansa para o próximo 
triênio 2019 – 2021. 

Barra-mansense, Aloizio é 
um advogado militante nas áre-
as Civil, Trabalhista e atuante 
na cidade e na região. Casado 
com Rosana Ramos da Silva, 
pai de quatro filhos, é forma-
do há 31 anos pela Sobeu, hoje 
Centro Universitário de Barra 
Mansa (UBM). Foi condecora-
do comendador do E. Tribunal 
do Trabalho da 1ª Região pelos 
relevantes serviços prestados à 
Justiça do Trabalho.  Aloizio foi 
o advogado que indicou o imó-
vel para instalação da Justiça 
do Trabalho de Barra Mansa. 
Foi ele também que iniciou a 
campanha para elevação da Co-
marca.

Em sua entrevista, ele des-
taca que sempre participou e 
incentivou a candidatura e ou-
tros presidentes da OAB, mas 
agora chegou a sua vez de pre-
sidir a entidade ao lado de seus 
pares de diretoria.

“Nossa gestão terá como 
princípio a colegialidade. Den-
tre tantas pastas e comissões 
que a OAB irá abordar, o objeti-
vo único é buscar os benefícios 
que nossa classe necessita, fo-
mentar a economia e mostrar 
a força de uma entidade que, 
por meio dos mais de mil ad-
vogados da cidade, trabalha 
em prol da garantia da justiça 
e proteção – com base em leis 
– à sociedade como um todo”, 
explica o presidente, colocando 
a OAB à disposição da popula-
ção de Barra Mansa e Quatis na 
defesa do estado democrático 
de direito.

Metas e Propostas

Dentre tantas propostas 
que Dr Aloizio junto à sua dire-
toria tem de trabalho pela fren-
te a cumprir, em entrevista, ele 
destacou algumas principais, 
como:

- A elevação da Comarca de 
Barra Mansa de 2ª Entrância 
para Entrância Especial. Essa 
elevação significa que os juízes 
poderão fazer carreira na cida-

de. Hoje eles são obrigados 
a estar em uma entrância 

especial para conseguir 
chegar a desembargado-

res e com isso, acabam 

deixando o muni-
cípio. “Essa é uma 
proposta importante 
porque isso permitirá 
que o juiz que fará car-
reira na cidade, conheça 
melhor o advogado, às 
instituições, a população 
de Barra Mansa e, acima de 
tudo, traga renda para o nos-
so município. Um exemplo é o 
pagamento de precatórios que 
são pagos antecipadamente, 
em datas, por exemplo, signi-
ficativas nas vendas. Ou seja 
é fomento do comércio, é giro 
de economia, é favorecimento 
à cidade. Já estamos montando 
um relatório para que isso seja 
conquistado em breve.” 

- Parceria junto às empre-
sas/lojas da cidade para convê-
nios especiais aos advogados;

- Inscrição de novos advo-
gados através do novo site da 
OAB;

- Conquistar um espaço 
perto do Fórum para atender, 
com excelência, os advogados, 
com escritórios compartilha-
dos, já que a atual casa está 
localizada no centro, longe dos 
prédios da Justiça Comum e do 
Trabalho e não comporta escri-
tórios compartilhados.;

- Capacitação do advogado 
com palestras que sejam sig-
nificativas para o engrandeci-
mento de sua qualificação;

São muitas as propostas e 
projetos específicos à classe e 
elas podem ser acompanhadas 
por todos através do link www.
oabforteeunida.com.br/aloi-
zioperez.

“São várias ações que a 
OAB sozinha não consegue fa-
zer, mas unida com as entida-
des irão valorizar o município 
e mostrar o potencial que ele 
têm. Assim conseguiremos 
muitas conquistas. Temos mui-
tos profissionais de renome em 
nossa área, em todo o país e 
que nasceram, estudaram ou 
que têm suas raízes aqui. Va-
mos mostrar através deles e 
de tantas outras atividades, o 
grande potencial de nossa Bar-
ra Mansa. Vamos trabalhar jun-
tos. E vamos mostrar o inédito 
para que as coisas aconteçam”, 
ressalta o presidente reforçan-
do que as propostas feitas em 
sua gestão e tantas outras que 
surgirão por parte dos traba-
lhos da diretoria, trarão uma 
gama de consequências positi-
vas para o fortalecimento da ci-
dade, em diferentes vertentes.

Nesses primeiros dias do 
ano de 2019 o trabalho já co-
meçou na sede da OAB, segun-
do Dr Aloizio, principalmente 
por meio dos contatos, relacio-
namentos e parcerias junto às 
autoridades judiciais e institui-
ções do município e Estado do 
Rio.

A CDL de Barra Mansa pa-
rabeniza a nova diretoria eleita, 
desejando muita energia e su-
cesso na gestão!

“Dentre tantas pastas e 
comissões que a OAB irá 
abordar, o objetivo único é 
buscar os benefícios que nossa 
classe necessita, fomentar a 
economia e mostrar a força de 
uma entidade” Aloizio Peres
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Sistema CNDL e Sebrae lançam plataforma inovadora para 
o varejo

Entidades formalizam o convênio Políticas Públicas 4.0, que prevê qualificação de 
lideranças e a criação de um sistema online inédito para o setor.

O Sistema CNDL e o Sebrae 
lançaram o convênio Políticas 
Públicas 4.0 (PP 4.0). A soleni-
dade marca a continuidade da 
parceria entre as entidades que 
atuam na defesa do desenvol-
vimento e da competitividade 
das micro e pequenas empresas 
nacionais. O trabalho em con-
junto começou com o Programa 
Nacional de Desenvolvimento 
do Varejo (PNDV), que percor-
reu o Brasil em 2017 e resultou 
em um mapeamento das políti-
cas públicas prioritárias para o 
varejo.

Plataforma Digital para 
Articulação Política

A novidade do PP 4.0 é o 
desenvolvimento de uma plata-
forma digital de articulação po-
lítica. Um sistema online inédito 
no Brasil que permitirá acom-
panhar projetos, estruturar 
demandas e ao mesmo tempo 
mobilizar lideranças e conectar 
atores públicos e privados. O 
investimento total no novo con-
vênio será de R$ 3,7 milhões ao 
longo de dois anos.

Encontros para 
desenvolvimento de projetos 

em todo o Brasil

Além do desenvolvimento 

do sistema inédito para o vare-
jo, o PP 4.0 prevê três tipos de 
eventos: encontros para quali-
ficação de lideranças com foco 
no estímulo às articulações 
locais; encontros para fomen-
to ao desenvolvimento local e 
regional por meio da articula-
ção das lideranças do varejo 
e elaboração de propostas de 
Políticas Públicas; e encontros 
para mobilização empresarial 
para debater fundamentos es-
senciais ao desenvolvimento 
sustentável de negócios e em-
presas.

No total, 36 encontros se-
rão realizados por todo o Brasil. 
Esses fóruns serão conduzidos 
por especialistas em Políticas 

Públicas, RIG e mobilização em-
presarial para debater e consoli-
dar fundamentos essenciais aos 
líderes do setor de comércio e 
serviços, como protagonismo, 
ética e associativismo. Também 
serão executados 12 estudos e 
pesquisas para formulação de 
Políticas Públicas com foco nas 
micro e pequenas empresas do 
setor de comércio e serviços.

“A parceria com o Sebrae 
Nacional significa um marco 
na história do Sistema CNDL. 
O programa subsidiou o Ma-
nifesto do Varejo, documento 
que reúne as principais deman-
das do setor e foi entregue aos 
agentes públicos nas esferas 
federal e estadual”, destacou o 

presidente da CNDL, José César 
da Costa. 

Se tem um setor que exi-
ge ritmo, é o varejo. O Brasil 
tem pressa e temos o prazer 
de trazer para essa conexão a 
categoria empresarial, o setor 
varejista. Com parcerias assim, 
nós servimos à pequena em-
presa, à economia do país. A 
ideia é muito simples: investir 
na qualificação de dirigentes e, 
de forma voluntária, conectar 
essa modernização e formar 
uma grande rede.

O economista Carlos Ale-
xandre da Costa, que integra a 
equipe econômica da transição, 
falou sobre a situação do país 
e garantiu que o novo governo 
trabalhará pela recuperação e 
pelo desenvolvimento do setor 
varejista. “Nem começamos a 
governar e já sentimos o peso 
das expectativas. Quem não 
quer prosperidade e emprego? 
Novas tecnologias e discussões 
como o Políticas Públicas 4.0 
nos ajudam e dão voz à maioria 
silenciosa. Aqui, nesta sala, es-
tão reunidos aqueles que ver-
dadeiramente criam empregos 
e é o que precisamos para re-
tomar o crescimento do país”, 
disse.

Cerimônia de lançamento do programa, realizada pela CNDL. 
Imagem: Portal da Associação Capixaba de Supermercados.
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Novos Associados CDL

•	  ADRIANA MARCIA NASCIMENTO LEONES

•	 BEIRA RIO MARMORARIA

•	 BM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

•	 C. F. ESPÍNDOLA EMBALAGENS PLÁSTICAS

•	 CARMEM DE SOUZA

•	 CARVÃO CARIOCA

•	 CIPEMEL CONST. E IMOBILIÁRIA PEDRO

•	 CLÁUDIA HELENA

•	 COLI TRANSPORTES E SERVIÇOS

•	 CPM MANUTENÇÃO

•	 DEPÓSITOS DE BEBIDAS XANDYELEN

•	 EXPI

•	 F G D COMERCIO DE GÁS

•	 F.M. APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

•	 FERNANDA DE SOUZA FELIX

•	 FRANCISCO CONTE

•	 GRAÇA PEREIRA MASSAS FRESCAS ARTESANAIS

•	 IVANILDA FERREIRA

•	 JJCP-INFORMÁTICA

•	 JRB BIJUTERIAS

•	 JÚNIOR ACESSÓRIOS

•	 LAN X

•	 LEONARDO JOSÉ DE MENDONÇA ARAÚJO

•	 LOBO E COUTINHO

•	 LUANA DOS SANTOS PEREIRA

•	 LUANA FONSECA SIQUEIRA

•	 M R SECRET ATELIER DE COSTURA

•	 MANIA MINEIRA PÃO DE QUEIJO

•	 MEIRE APARECIDA DA FONSECA MOREIRA

•	 MERCADO JAPONES

•	 MÔNICA PRESENTES

•	 RIO SENA

•	 ROSA MARIA DA CUNHA

•	 RUSSO AUTO ELÉTRICA

•	 SALÃO NOVO ESTILO

•	 SANDRA HELENA GUEDES OLIVEIRA PRIETO

•	 SENSEI EXPRESS LANCHES

•	 SERRALHERIA KAIROS

•	 SOMAR CONTABIL

•	 TORNOPEÇAS CARDAN DIESEL

•	 TRANSPORTE CARVALHO E FILHO LTDA ME

•	  VIA FEME CALÇADOS, BOLSAS E ACESSÓRIOS

•	 VILLAMART SUPERMERCADOS

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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10 dicas para usar seu Plano de Saúde Unimax / CDL BM

Associado, fique ligado: CDL está enviando os 
boletos por email!

Acompanhe aqui algumas dessas dicas para que você utilize melhor seu plano de saúde, ajudando a 
ter uma vida mais tranquila, saudável e econômica para você e sua família.

O cartão Unimed é o seu documento de 
identidade para o atendimento.

Caso haja uso indevido, você poderá 
sofrer penalidades.

Conheça as datas de vencimento de 
suas carências.

Não falte às consultas marcadas.

Não consulte vários médicos na mesma 
ocasião.

Escolha no Guia Médico o especialista que 
seu caso requer. Na dúvida, consulte um 

Clínico Geral.

Leve seus exames recentes às consultas. 
Dessa forma você agiliza o diagnóstico 

médico.

Guarde sempre seus exames, evitando 
refazê-los repetidamente.

Nunca assine guias em branco.

Após a consulta, você possui 30 dias para revisão 
com o mesmo médico sem que haja uma nova 

cobrança.

Para maior organização financeira e comodidade, a 
CDL de Barra Mansa tem enviado já há alguns meses os 
boletos de cobranças via email, assim que termina cada 
faturamento, ou seja, por volta do início de cada mês com 
vencimentos para Mensalidade de Associação sempre dia 
18 de cada mês e os vencimentos de Plano de Saúde Uni-
max sempre 10 e 20 do mês.

A nova prática teve de ser feita em virtude dos atrasos 
nas entregas dos boletos que são postados nos Correios.

A entidade orienta os associados a verificarem 
suas Caixas de Entrada, Lixo Eletrônico e SPAM de 
seus e-mails e pede para cadastrarem o endereço  

cdlbarramansa@host7.net.br pois alguns provedores po-
dem bloquear endereços que não são conhecidos pelo 
usuário.

A CDL também faz um alerta para que o empresário 
mantenha atualizado o email que utiliza para que o cadas-
tro do sistema da CDL identifique corretamente e para que 
esses e os demais emails da CDL cheguem de forma certa 
e segura.

Qualquer dúvida ou caso queira atualizar seu novo 
endereço de email junto à CDL, entre em contato com o 
Departamento Administrativo - Contas a Receber pelos nú-
meros:  (24) 99299-5755 e 3325-8155.
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Trabalho intermitente: 
entenda essa nova 
forma de contrato 
laboral
Tenha  esta ferramenta em conta 
na hora de planejar as atividades 
de sua empresa. 

O contrato de trabalho 
intermitente é uma nova mo-
dalidade de contratação do 
trabalhador, prevista na Lei 
da Reforma Trabalhista (Lei 
nº 13.467/2017), a qual per-
mite a possibilidade de um 
trabalhador ficar à disposição 
de seu empregador, espe-
rando pela demanda de um 
serviço.

A diferença entre o mo-
delo convencional e o de tra-
balho intermitente é que, no 
primeiro caso, independen-
temente de o colaborador 
prestar ou não algum servi-
ço à empresa, tem direito a 
receber pelo tempo que foi 
contratado. Já o novo mode-
lo prevê que o trabalhador 

só receba pelo serviço reali-
zado.

Sistema amplamente 
difundido na Europa e 

Estados Unidos chega ao 
Brasil

O contrato do trabalha-
dor intermitente deve estar 
de acordo com as regras do 
caput do art. 2º da Portaria 
nº 349/2018 e registrado na 
Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social (CTPS). A vanta-
gem da pessoa que trabalha 
nesse regime é poder prestar 
serviços para mais de uma 
empresa, durante o período 
de inatividade.

No que se refere à remu-

neração do trabalhador in-
termitente, o valor da hora 
ou do dia de trabalho não 
poderá ser inferior ao valor 
horário ou diário do salário-
-mínimo, nem inferior àquele 
devido aos demais emprega-
dos do estabelecimento que 
exerçam a mesma função.

O pagamento deverá, ain-
da, ser feito de “imediato”, 
no fim de cada período de 
prestação de serviço, satis-
fazendo as seguintes verbas: 
remuneração acordada, fé-
rias proporcionais com acrés-
cimo de um terço, 13º salário 
proporcional, Descanso Se-
manal Remunerado (DSR) e 
adicionais legais. Os valores 
deverão estar discriminados 

em recibo de pagamento.
Assim como para os de-

mais empregados, essa nova 
modalidade de trabalho pre-
vê um mês de férias, que 
pode ser parcelado em até 
três períodos, a cada 12 me-
ses de trabalho subsequen-
tes.

É importante que as em-
presas estejam preparadas 
para se adequar a essa nova 
realidade da legislação traba-
lhista, a fim de evitar atitudes 
arbitrárias que possam futu-
ramente trazer prejuízos à 
saúde financeira do negócio.

Fonte: Revista Varejo S. 
A. e Benedito de Jesus Cava-

lheiro – Consultor Jurídico do 
Sindcont-SP.

Trabalho intermitente: 
entenda essa nova 
forma de contrato 
laboral
Tenha  esta ferramenta em conta 
na hora de planejar as atividades 
de sua empresa. 

Então, entre em contato conosco 
para manter atualizado o seu 

cadastro com a CDL!
Esse procedimento evita a suspensão dos serviços aos quais o associa-

do CDL tem direito a utilizar e os benefícios do clube de vantagens que a 
entidade oferece em parcerias.

Além de receber corretamente nossas notícias e comunicados que 
ajudarão no dia a dia de seu negócio que são promovidos pela entidade e 

até mesmo que acontecem na cidade e no país.

As alterações podem ser enviadas para o 
e-mail: atendimento@cdlbm.com.br.

Outros esclarecimentos, entre em contato 
com o Núcleo de Atendimento 

ao Associado: 3325-8150.

Sua empresa 
mudou a Razão 
Social e o CNPJ?
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Alegria que contagia! Vamos começar 2019 felizes! 
CDL  Barra Mansa entrega os prêmios aos ganhadores do sorteio da ´Campanha Natal 2018. 

Cinquenta e uma pessoas foram contempladas com o sorteio 
da Campanha de Natal CDL de Barra Mansa. E ver a alegria no 
rosto de cada um deles, para a entidade, é uma satisfação e cer-
teza do real objetivo que uma campanha como essa traz: alegria, 
motivação e valorização do comércio local.

O lançamento foi feito durante os meses de novembro e de-
zembro, quando o comércio da região participou da Campanha 
de Natal “Saia de Carro Zero nesse Natal” promovida pelas CDLs 
de Angra dos Reis, Barra Mansa, Volta Redonda e Resende/Ita-
tiaia. Os lojistas que aderiram à campanha entregaram milhares 
de cupons e ao todo foram sorteados 4 carros Renault Kwid e 200 
vales compra no valor total de R$ 40 mil.

Em Barra Mansa, assim como cada cidade participante da 
Campanha, a ação contemplou consumidores que realizaram 
suas compras de Natal nas lojas participantes com a chance de 
faturar 1 carro 0Km e R$ 10 mil em vale compras, sendo R$ 200,00 
cada vale.

O sorteio aconteceu no dia 26 de dezembro no estande da 
Campanha montado na Av. Joaquim Leite esquina com a Rua Ba-
rão de Guapi no centro da cidade. 

“Campanhas promocionais como essa do Natal são algumas 
das ações da CDL como formas de incentivar o consumo na sua 
cidade. A união e mobilização dos lojistas fazem toda a diferença 
e o consumidor gosta, prestigia e espera por esse grande dia de 
expectativas e alegria para um novo ano que inicia. Agradecemos 
a participação de cada empresário que apostou e acreditou no 
sucesso dessa Campanha”, finalizou Xisto Vieira Neto, presidente 
da CDL BM.

Luciana de Almeida Fernandes - Hering Store
Laura da Silva Ávila - Supermercado Tatiana
Raimunda Aparecida Pereira - Supermercado São Sebastião
Nelma Muniz Pereira de Carvalho – Sóbrancelhas
Aparecida Imaculada Viana - Margran Marmoraria
Raphael Caetano Rodrigues - Lojas Ed+
Luciana da Silva Nascimento - Casa Mazarope
Marcella dos Santos Ribeiro - Peg Shoes
Juliano Loanda de Oliveira - Estrela Dalva
Edimara Ferreira Machado - Posto Monte Castelo Resende
José Ronaldo de Souza - Posto O.J.M
Luiza Rita da Silva - Verj Supermercado
Tatiana Aparecida Costa Borges Pinto - Segunda Pele
Maritza Pamplona - Passarela Modas
Cacilda de Oliveira – Emoção
Arlete  Rodrigues  Ferreira -  C E C Modas
Edna Marta Moreira de Melo - Peg Shoes
Daniele Ferreira Felix - Mercado Garra
Victor Borges Mendes - Posto O.J.M
João Fraga - Bramil Supermercado
Amilton Gondim Pereira - Casa das Borrachas
Aparecida Imaculada Viana - Lumman Calçados
Angelo Heitor Zamonato Saviolo - Bramil Supermercado
Rayanna Aparecida dos Santos - Super Lar
Ilma de Almeida Lima – Floresta
Luciano Martins - Ótica Vitória
Carla Pereira Gamis Manduca - Peg Shoes
Letícia Pereira Maia - Bramil Supermercado
Leticia de Souza Fonseca - Lojas Ed+
Ana Paula de Almeida Medeiros - Lojas Ed+
Cátia Neumann Souza - Bramil Supermercado
Alexsander Veltman Caldeira - Peg Shoes
Stefanie Figueiredo de Almeida - Sapataria Troca o Tênis
Janaina Gomes Ramos - Decorline Decorações
Isabel Cristina de Andrade Teixeira - Mobiliária Santa Mônica
Maria Aparecida dos Santos Barbosa - Segunda Pele Moda
Ana Flávia Alves Maia - Pimenta Rosa Calçados
Ana Cláudia Jesuina da Cunha Lima - Lojas Ed+
Ernesto dos Santos Nogueira Neto - Lumman Calçados
Erotildes Ana de Oliveira - Joalheria Regina
Luciana de Rezende Vasconcelos - Abelhinha Roupas Infantis
Daniele da Silva Duda - Supermercado São Sebastião
Maria Ignez Xavier Luz - C E C Modas
Maria da Glória Reis - Cate Papelaria
Daniel Moreira dos Santos - C E C Modas
Laís Elize Saraiva Arrais da Silva - C M C Embalagens
Letícia de Moura Leal - Terno Club
Elisa Martins dos Santos Silva - Lojas Ed+
Jefferson Santiago Silva - Folha Verde Agropecuária
Priscila Espíndola de Oliveira - Lojas Ed+

Confira a lista dos Ganhadores do Vale 
Compras e as lojas onde compraram:

A campanha contou com o apoio do 
Sicoob e Sindpass.

A Ganhadora do Carro Renault Kwid 0KM foi 
Marilaine Costa de Paula. Moradora do bairro 
Piteiras em Barra Mansa, ela foi contemplada 
por ter comprado na loja Sete Sports.

“Para mim foi uma surpresa grande. Nunca havia ganhado 
nada na vida, apesar de sempre ter participado. Veio numa exce-
lente hora esse presente. Estou muito agradecida a Deus e agra-
deço também à CDL por essa ação que muita gente só acredita 
quando vê acontecer e a toda equipe que faz tudo de forma bem 
transparente”

Marilaine Costa de Paula, pedadoga, moradora do bairro Pi-
teiras em Barra Mansa. Ela foi contemplada na loja Sete Sports 
e concorreu com apenas 2 cupons depositados no dia do sorteio 
acontecer.
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Nos últimos dois meses do ano, a CDL esteve inteiramente en-
volvida em ações em prol da maior e melhor data para o varejo: 
o Natal.

E foi com esse foco que a instituição participou de atividades 
que buscaram fortalecer as vendas, capacitar as equipes do vare-
jo, trazer segurança pra cidade e, claro, atrair ainda mais o público 
da região para Barra Mansa.

Entre as inúmeras ações em que a diretoria e os colaborado-
res da CDL estiveram envolvidos, estão a grande palestra de fim 
de ano que contou com centenas de pessoas – entre empresários 
e colaboradores – que se emocionaram e se motivaram para as 
vendas de fim de ano. O Mágico Renner falou sobre “A Fórmula 
Mágica do Sucesso”. 

Uma palestra muito elogiada, a qual teve a parceria do Sicoob 
e que ficará na memória de todos.

Também com foco para o Natal e para o desenvolvimento do 
município, a entidade, junto aos parceiros Sicomércio e Aciap, 
inauguraram mais essa edição do Natal, com instalação da Casa 
do Papai Noel. A CDL foi responsável mais uma vez por toda a 
coordenação da Casa.

O clima natalino também tomou conta de outros pontos da 
cidade, bairros e centro comercial.

No centro, os lojistas de Barra Mansa se uniram, e investiram 
em suas vitrines para fomentar ainda mais as vendas. Eles trans-
formaram parte da avenida principal e outras ruas paralelas em 
uma verdadeira passarela natalina, com cores, luzes e encanto. 

“A decoração temática tem sido um atrativo para as vendas 
em todos os sentidos.  Vemos esse exemplo em tantas outras ci-
dades. Acreditamos nesse potencial, e por isso investimos, com 
recursos próprios nessa ação e isso foi muito elogiado pela po-
pulação”, explica Paulo Sérgio Françoso de Ávila, proprietário das 
Lojas Celeste.

“Compra Fácil 
BM” - Mais uma 
nova ação que 
deu certo! 

Às vésperas do Natal, 
a CDL em parceria com o 
Sicomércio, Aciap, Sin-
dpass e Prefeitura Muni-
cipal lançou a campanha 
“Compra Fácil BM”, com 
estacionamento gratuito 
para os consumidores 
fazerem suas compras até o dia 24 de dezembro e, por ape-
nas R$ 1,00 – por pessoa - utilizarem um transporte exclusi-
vo, personalizado com o Cedelinho para fazerem o percurso 
de ida e volta entre o Parque da Cidade e o Centro de Barra 
Mansa.

“O resultado dessa ação foi positiva, tivemos bons 
retornos dos consumidores e o impacto para o fluxo de  
veículos foi menor. Sabemos que ajustes para melhorias 
podem ser feitos, mas graças às parcerias, união, força de 
vontade de todos em fazerem as coisas acontecerem con-
seguimos alcançar um progresso e resultados positivos nas 
vendas desse ano”, disse o presidente da CDL, Xisto Vieira 
Neto.

Segurança no fim de ano
Representantes do Conselho Comunitário de Se-

gurança de Barra Mansa, da FAMBAM (Federação das 
Associações de Moradores de Barra Mansa), da 2ª 
Companhia da Polícia Militar, da Guarda Municipal e 
das entidades representativas do comércio CDL Barra 
Mansa, ACIAP BM e Sicomércio se reuniram para tra-
çar um plano estratégico de segurança no fim de ano. 
As entidades solicitaram o encontro para atender às 
demandas e preocupações dos empresários do setor 
varejista sobre a segurança pública durante o Natal.

Com tantas atividades, a CDL 
encerrou 2018 com o sentimento de 

missão cumprida em benefício ao 
empresário, no auxílio às diferentes 

esferas para que as vendas 
pudessem surpreender a todos! E 

que venha 2019 com novos projetos!

Fim de ano com Campanha de Natal, Palestra, Decoração 
nas Ruas, Transporte Exclusivo, Segurança nas ruas...e 

resultados positivos para o comércio.  
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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
20% 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, MEI.

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 

Conheça a 
OrthoPride e 

aproveite nossa 
parceria com a CDL de 

Barra Mansa para
seus sócios, funcionários e de-

pendentes. Tratamento ortodônti-
cos para todas as idades. Aparelhos 

fixos, móveis e estéticos.

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.

Desconto de 25% em hotelaria; 
Desconto de 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; Compra de ingressos para o parque com 

25% de desconto no valor total do ingresso atual.

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

PULSO 
CONSULTORIA

TIRA DÚVIDAS 
JURÍDICO

UNIVERSIDADE 
ESTÁCIO DE SÁ - VR

ALDEIA DAS ÁGUAS

Desconto 
de 5% sobre o 
valor de seus 

serviços de limpeza em-
presarial, conservação, portaria 

e manutenção de área verde.

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$78,09*
(*) 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 

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

01
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05
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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.

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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Conselho Consultivo da CDL BM elege 
Presidente e Secretário

Conheça as principais atribuições e o papel desse Conselho para a entidade.

O Conselho Consultivo é
um órgão permanente, 

moderador e consultivo da 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Barra Mansa, formado por 
ex-presidentes da entidade.

No mês de dezembro, 
como é previsto pelo estatu-
to da CDL, o Conselho Con-
sultivo elegeu o Presidente 
e Secretário para o exercício 
2019/2020.

Alício Camargo – eleito 
Presidente; e Rilmo Vieira de 
Souza – eleito Secretário.

Dentre as competências 
desse órgão para a enti-

dade, estão:

-Pronunciar-se sobre ques-
tões internas e externas que 
lhes forem submetidas pelo 
presidente da CDL BM, pelo 
Conselho Fiscal ou pelos Só-
cios;

-Opinar previamente so-
bre propostas de alterações 
estatutárias a serem subme-
tidas em reuniões extraordi-
nárias e Assembleia Geral;

- Autorizar sobre as muta-
ções patrimoniais da CDL que 
atinjam mais de 20% de seu 
patrimônio contábil;

-Pronunciar-se sobre ques-
tões que lhes forem sub-
metidas e que envolvam 
entendimentos, acordos e 
relacionamentos com autori-
dades públicas, associações e 
entidades;

-Apreciar relatórios de 
auditoria de balanços, enca-
minhados a ele, diretamente 
por empresa especializada.

As Assembleias Gerais 
realizadas pela entidade em 
presença também dos asso-
ciados, são presididas pelo 
Conselho Consultivo da enti-
dade.

Para a CDL de Barra Man-
sa, os Conselheiros ao lon-
go da história da instituição 
cumprem a missão da CDL 
que é servir, representar e 
fortalecer o comércio da ci-
dade. Um grupo que, junto 
à diretoria, tem voz ativa e 
participação nas lutas e con-
quistas do setor empresarial 
no município e no estado.
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Espaço
SICOMÉRCIO

Espaço
ACIAP

Você sabe o que é o Sicomércio e quais as 
vantagens em se associar ao sindicato?

ACIAP BM promove cantata de Natal 

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!

O Sicomércio é o representante legítimo do comércio 
varejista de Barra Mansa, Quatis e Rio Claro e tem como 
propósito defender os interesses dos comerciantes nas di-
ferentes instâncias e poderes, de modo a contribuir para a 
proteção e longevidade das empresas representadas. No 
Sicomércio o associado participa das assembleias de Con-
venção Coletiva de Trabalho, opinando na construção das 
cláusulas. O sindicato, em parceria com a Fecomércio RJ e 
o Senac Rio, oferece palestras com o objetivo de capacitar 
equipes e orientar empresários. 

Associados do Sicomércio têm como benefício o par-
celamento da Contribuição Confederativa, consultoria ju-
rídica e assistência judiciária gratuita na área trabalhista e 
cível na defesa de danos morais, descontos especiais para 
utilizar o auditório da entidade, além de preços especiais 
para divulgação de sua empresa na revista mensal do sin-
dicato.

O Sicomércio oferece aos associados exames ocupacio-
nais PPRA e PCMSO com descontos especiais, através de 
convênio com uma Clínica de Medicina do Trabalho, tam-
bém na área da saúde possui convênio com uma dentista, 
oferecendo 30% de desconto para os associados. 

O sindicato conta ainda com convênio com a Escola de 
Idiomas CNA, oferecendo 36% de desconto nos cursos de 
inglês e espanhol; com o Senac Barra Mansa, oferecendo 
desconto de 20% nos cursos profissionalizantes e com a 
FAA (Fundação Educacional André Arcoverde) descontos 
de 30% a 50% em cursos; com o CIEE, oferece operaciona-
lização de programas de estágio de estudantes com des-
contos de 25%, isenção de encargos e seguros; com o Se-
nac, oferecendo o Programa Banco de Oportunidades para 
inserção no mercado de trabalho para ex-alunos do Senac; 
e com o Sicoob, oferece condições especiais em diversos 
serviços da Cooperativa de Crédito. 

Quem quiser mais informações sobre o sindicato e de 
como se associar é só entrar em contato com a secretaria 
da entidade, através do telefone 3323-2790. 

Por Chrystine Mello

A ACIAP BM realizou, em dezembro passado, duas edi-

ções do ‘Natal Encantado’. Os eventos foram marcados 

pela apresentação do coral Cantabile, na sacada do prédio 

da associação, e prenderam a atenção dos pedestres. As 

crianças puderam ainda se divertir com o Papai Noel, que 

distribuiu brindes e doces na calçada.

“A nossa gratidão vai primeiro a Deus por nos permitir 

viver momentos como este e também por termos vencido 

mais um ano de trabalho. Reconheço que este ano tive-

mos dificuldades, mas o saldo final foi positivo”, comemo-

rou a presidente da entidade, Denyse Singulani.

Quem também prestigiou o ‘Natal Encantado’ foi o 

prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable. De acordo com 

ele, a comemoração natalina reúne todos os interesses e 

desejos da população e demonstra ainda a proximidade 

entre as pessoas. “É com muita felicidade e gratidão que 

vim prestigiar o evento. A ACIAP BM participa ativamen-

te da vida de Barra Mansa, tanto no que diz respeito aos 

empreendimentos quanto às comemorações. A cantata é 

mais uma prova do comprometimento da entidade com a 

alegria e o bem-estar da comunidade”, declarou Rodrigo.

Por Flávia Resende
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Click CDL
Conheça alguns dos ganhadores da Campanha de Natal 
da CDL 2018. Acompanhe a lista completa na 
página 11 dessa edição.
Agradecemos aos consumidores que prestigiaram o comércio de nossa cidade! Feliz 2019!
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