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A força 
do nosso 

movimento!
Em todos os aspectos, nessa 

edição conseguimos apresentar 
aos leitores a força do nosso 
Movimento Lojista e o papel da 
CDL em nossa cidade para que 
o empreendedorismo se torne 
cada vez mais forte, mais capa-
citado, mais representativo e 
transformador em seu aspecto 
econômico e social também.

Começamos por falar de um 
grande legado de nossa entida-
de. Após muito estudo e pes-
quisa, investimos no que consi-
deramos ser o “melhor negócio 
para o planeta” e agora, a sede 
da CDL de Barra Mansa produz 
Energia Solar. Convidamos você 
a ler com detalhes essa maté-
ria, e saber como sua empresa 
e sua casa também podem “vi-
ver, pensar e produzir” de for-
ma sustentável e econômica.

Além de nossas ações, jun-
to às esferas governamentais e 
atuantes do Movimento Lojista 
no Estado e no Brasil, estamos 
felizes por conseguirmos em-
placar, ao longo do ano, uma 
grade extensa, ao mesmo tem-
po diversificada, de qualifica-
ção empresarial, por meio do 
PROCAPE junto à CDL Jovem e 
ao SEBRAE.

Acreditamos que a alavanca 

para nosso setor empresarial e 
varejista acontece constante-
mente por meio da capacita-
ção, da atualização e da troca 
de conhecimentos porque, de 
fato, somos uma grande força 
da economia municipal e nacio-
nal. Somos grandes geradores 
de emprego e renda,  e quan-
do juntos,  formamos uma peça 
importante de mudança para o 
cenário econômico e social de 
nossas regiões.

Por isso, nessa edição divul-
gamos e compartilhamos dife-
rentes assuntos – desse nosso 
mundo empresarial – para que 
cada um de vocês possa refletir, 
aplicar, questionar, parabenizar, 
valorizar e PARTICIPAR – no sen-
tido de se FAZER PARTE mesmo 
- dessa classe na qual temos 
muito orgulho em  atuar!

Finalizando, agradeço a Bar-
ra Mansa, que nessa edição re-
cebe nossos parabéns pelo seu 
aniversário, por confiar no bem 
que a CDL deseja para ela!  

Xisto Vieira Neto
Presidente da CDL BM

presidencia@cdlbm.com.br

20Os tesouros de Barra Mansa que merecem 
aplausos

Dia das Crianças vem aí! 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

Coord. de Comunicação 
Rodolfo Pombo Menezes

Coord. de Sustentabilidade 
Priscilla Oliveira Lima

Coord. de Mobilização 
Leandro da Silva Almeida 
Wallace Rennan Gomes 

IV Fórum Nacional do Comércio em Brasília

Nos dias 17 e 18 de setem-
bro foi realizado o IV Fórum 
Nacional do Comércio, em 
Brasília, com CDLs e repre-
sentantes do varejo de todo 
o país. O evento organizado 
pela CNDL - Confederação 
Nacional dos Dirigentes Lojis-
tas - apresentou dois tópicos 
preponderantes: A desburo-
cratização do varejo como 
premissa do governo federal 
e a modernização do varejo 
como premissa para o futuro. 

Com a participação do 
Ministro da Economia Paulo 
Guedes, o Secretário Rogério 
Marinho entre outros, apre-
sentaram os inúmeros entra-
ves burocráticos que as MPEs 
enfrentam e se comprome-
teram a mudar isso. A lei da 
Liberdade Econômica foi um 
começo. A simplificação dos 
impostos com a reforma tri-
butária é o próximo grande 
passo. 

Representantes do merca-
do de Startups, criatividade e 
inovação também tiveram pa-
pel de destaque. As experiên-
cias que mesclam o ambiente 

digital e físico das lojas são 
uma premissa para o futuro 
do comércio. Mas observa-
mos um distanciamento ainda 
muito grande entre os lojistas 
de hoje e esta nova realidade 
que já toma seu lugar no mer-
cado. 

A busca por capacitação 
e instrução, especialmente 
entre os profissionais já atu-
antes no varejo é mandató-
ria para que as lojas do Brasil 
acompanhem esta mudança. 

“O uso de criatividade e 
inovação é quase um clichê 

no varejo hoje. Mas conhecer 
experiências onde isso fun-
ciona na prática é muito rico 
para o empresariado”, pontua 
Xisto Neto, presidente da CDL. 

A noite foi encerrada com 
uma palestra do Ministro da 
Justiça Sérgio Moro, recebido 
como verdadeira celebridade. 

Moro recebeu o troféu do 
Prêmio Mérito Lojista, a maior 
condecoração oferecida pela 
CNDL no país, agradecendo o 
reconhecimento. 

Em seu discurso, Moro fez 
uma breve prestação de con-

tas sobre o trabalho realizado 
à frente do Ministério da Jus-
tiça e pontuou seus principais 
objetivos futuros: “Temos que 
reconhecer que justiça e inse-
gurança são temas relevantes 
no desenvolvimento da eco-
nomia e empresas do país. 
Custos gerados por roubos e 
proteção das empresas im-
pactam o custo do crescimen-
to no país.” - destaca Sérgio 
Moro. 

O Fórum do Comércio 
acontece a cada 2 anos. Em 
todas as edições a CDL de 
Barra Mansa esteve presente 
pois é um dos mais importan-
tes eventos para consolidação 
do movimento lojista, suas ex-
periências e perspectivas para 
o país. 

A reflexão sobre o futuro 
de seu negócio é tarefa diá-
ria de cada líder no varejo do 
Brasil. Vamos juntos fazer jus 
a este compromisso com nos-
sa valorosa profissão. 

Mais uma vez o Brasil se uniu em prol de uma grande causa: 
mostrar a força que o varejo integrado tem no país.
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CDL BM apresenta a nova Campanha
de Natal 2019! Preparados?

Durante os últimos anos 
estivemos atentos ao feedback 
de lojistas e consumidores 
em relação às Campanhas 
de Natal promovidas pela 
CDL. Afinal, criar algo que 
gere a mobilização digna de 
uma data tão importante, 
para um perfil de público 
tão diversificado como o 
comércio da cidade sempre 
foi um grande desafio. 

Por isso, nesta edição o 
Natal da CDL traz um formato,  
totalmente inovador!

Estrelas do Natal

Em todo fim de ano, vo-
luntários mobilizam amigos e 
familiares a comprarem pre-
sentes para crianças carentes. 
Você mesmo deve ter partici-
pado de ações como esta ou 
já foi convidado para tal. 

Além de seu extremo va-
lor solidário, estas ações tam-
bém trazem impacto positivo 
na economia da cidade.

Neste ano este espírito 
vai aquecer os corações e o 
comércio de Barra Mansa, 
contagiando a cidade inteira 
com a nossa nova Campanha 
de Natal.

Segundo registros, em 
nossa cidade há cerca de 
600 crianças, de 0 
a 4 anos de ida-
de, matricu-

ladas em creches municipais. 
A nova campanha da CDL, “ 
Estrelas do Natal”, convidará 
a todos a também aquecerem 
estes corações no fim do ano. 

Em uma linda árvore de 
Natal a ser montada no cen-
tro de Barra Mansa, o público 
poderá colher estrelas com 
o perfil de cada uma destas 
crianças. Nestas estrelinhas 
haverá o nome, idade, tama-
nhos de roupas e calçados, 
além de outras informações 
úteis para quem deseja pre-
sentear tais crianças. 

Durante 30 dias, todos po-
derão ir até a árvore, colher 
quantas estrelas desejarem, 
comprarem seus presentes 
para estas crianças e entre-
garem no ponto de coleta da 
CDL. 

Com a chegada do Na-
tal, a CDL irá fazer a entrega 
de todos estes presentes às 
crianças em um evento que 
promete tocar o coração de 
todos que doam e recebem 
nesta ação de amor e solida-
riedade. 

Para cada criança, serão 
criados dois cartões-estrela 
com a solicitação de presente. 
Um para brinquedos outros 
para itens de vestuário como 
roupas e calçados. 

Com isso a CDL estima que 
mais de 1.500 vendas diretas 
sejam geradas no comércio 
da cidade a partir da campa-
nha, além de estimular ações 
sociais, da mesma natureza, 
em todo o município. 

A CDL também vai moni-
torar cada cartão, para que 
nenhuma destas crianças fi-
que sem seu presente. 

Sem nenhum custo 
adicional ao lojista, com 
número muito maior de 

beneficiados.

“Os sorteios de prêmios 
mobilizaram o comércio du-
rante muitos anos, mas sua 
fórmula promocional se des-
gastou com o tempo. Com esta 
nova modalidade de campa-
nha, não serão apenas 20 ou 
30 sorteados a ganhar. Serão 
1.260 crianças além de todos 
os seus familiares. É a solida-
riedade de nossa população  

 

movimentando o Natal da ci-
dade” - esclarece Xisto Neto, 
presidente da CDL de Barra 
Mansa. 

Todos os associados da 
CDL no setor de varejo rece-
berão gratuitamente, a sina-
lização decorativa para suas 
lojas, com a mesma identi-
dade visual da campanha e 
da árvore de estrelas. Este 
material indicará que aquela 
loja é uma das responsáveis 
por esta grande mobilização 
social e convida o público a 
comparar ali seus presentes. 

Saiba mais em nosso site!
cdlbm.com.br

Até o fechamento des-
ta edição de nossa revista a 
campanha ainda estava em 
fase final de formatação. Po-
rém, todas as suas atualiza-
ções estarão disponíveis no 
site da CDL. 

Prepare seu coração! 
Aproveite esta grande mobi-
lização e crie também cam-
panhas encantadoras para 
sua loja! Além de todos os 
presentes que já aquecem o 
comércio no fim do ano, mais 
de mil corações generosos 
irão às compras.

Estas serão nossas 
“Estrelas do Natal 

2019”!
Participe!

A CDL de Barra Mansa traz, neste ano, uma das inovações mais significativas desde a 
chegada da Casa do Papai Noel na cidade. O comércio de Barra Mansa, em 2019, vai ser 

movido pela solidariedade. 
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Toda Capacitação é sempre bem-vinda!
Você, empresário, procura sempre se capacitar e adquirir novos 
conhecimentos? Estamos aqui para ajudar a qualificar e promover o seu 
negócio!

Nos dias atuais qualquer segmento de atividade empresarial 
requer condições de competitividade cada vez mais desafiadoras. 
Pessoal capacitado é sinônimo de melhores serviços/produtos e, 
portanto, resultados mais consistentes.

E todos sabem que, por mais tecnologia que possa existir, o 
mais valioso ativo de uma empresa é constituído pelas pessoas 
que nela trabalham. 

Por mais qualificado que um empresário esteja ao abrir ou 
manter o seu negócio, ele não deve nunca se esquecer que o mer-
cado está em constante mudança, e isso inclui os consumidores e, 
até mesmo, sua empresa. E aí que entra em cena a capacitação de 
um gestor e de sua equipe.

Pensando em todo o futuro e qualificação do varejo, a CDL / 
CDL Jovem de Barra Mansa por meio do PROCAPE – Programa de 
Capacitação Permanente - em parceria com o SEBRAE, tem pro-
movido ao longo do ano cursos, workshops e oficinas que ajudam 
o empreendedor a aperfeiçoar a sua visão de negócio junto às 
suas equipes.

Nessa reta final do ano, se 
prepare para essa programação 

do PROCAPE. 

Afinal, toda capacitação é 
sempre bem-vinda! 

Inscrições no telefone: 
(24) 3347-5845
0800 570 0800. 

Vagas Limitadas!

Líder Coach
Dias: 30 de setembro e 01 
de outubro; 05 e 06 de no-
vembro
Horário: 9h às 18h

Conteúdo:  Visa capacitar 
os líderes participantes a 
adotar as técnicas e ferra-
mentas do Coach na bus-
ca da alta performance 
de suas equipes, em favor 
dos resultados desejados. 
A estratégia de aborda-
gem líder coach apoia-se 
no desenvolvimento de 
habilidades e no uso de 
ferramentas que possibi-
litem ao gestor participar 
diretamente do desen-
volvimento individual dos 
colaboradores de sua equi-
pe, reconhecendo os seus 
potenciais, desenvolvendo 
as suas competências e 
orientando-os na definição 
de metas claras e tangíveis 
que contribuam para os 
objetivos da empresa.

Investimento: R$ 750,00 
por pessoa. Associado da 
CDL tem 20% de desconto  
R$ 600,00

Oficina Mídias Digitais
Dia: 14 de outubro
Tema:  Mídias Digitais/Instagram
Horário: 19h

Objetivo: Mostrar as mudanças que as mídias sociais trouxe-
ram para os negócios da moda e fazer com que os empresá-
rios e vendedores  saibam lidar dentro desse novo cenário. 
Serão abordados: 
- Comportamento de consumo na era digital
- Principais mídias digitais e seus diferenciais
- Métricas que nos ajudam a identificar o perfil do target
- Identificação da persona e tom da linguagem da marca
- Criando conteúdo relevante
- Criação de narrativas
- Erros comuns nas redes sociais
- A importância da criação de imagens relevantes
- CRM nas redes sociais

Fotografia
Dia: 15 de outubro
Horário 14h às 18h
Tema: Fazendo fotos e criando conteúdo para mídias digi-
tais

Conteúdo: Oficina prática para ensinar a fazer fotos e a cons-
truir feeds profissionais.
Levará o participante a ter um olhar clínico sobre a impor-
tância de ter um feed profissional e ensiná-los como fazer 
esse trabalho com a ajuda de aplicativos. A oficina é prática, e  
precisa ser durante o dia para que os participantes façam fo-
tos com a luz do dia. As fotos serão feitas nas ruas da cidade.

Investimento: R$ 150,00 o combo das 02 oficinas. Associado 
CDL tem desconto.

Técnica
de Vendas
Dias: 28 à 31 de outubro
Horário: 18h às 21h

Conteúdo: Oportunidade 
de refletir sobre a forma 
de atuação em vendas, de 
conhecer e praticar técni-
cas e estratégias para con-
quistar e manter e encan-
tar o cliente, que é o início, 
meio e fim das ações das 
empresas.

Investimento: R$ 200,00. 
Associado CDL tem des-
conto.
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Comércio Bandido
Causando prejuízos de até R$ 193 bilhões, o mercado de produtos ilegais prejudica a 

arrecadação, alimenta o crime organizado e afasta investimentos do Brasil.

Existe um sistema de co-
mércio que se move nas som-
bras. Ele não faz propaganda, 
não anuncia seus produtos e 
ainda assim é um dos mais ren-
táveis do mundo. Trata-se do 
comércio ilegal de mercado-
rias, um fenômeno que remota 
aos primórdios das transações 
mercantis e, com a expansão 
do comércio mundial, atingiu 
patamares assombrosos. Hoje, 
ele movimenta trilhões de dó-
lares, prejudica nações e con-
sumidores e não contribui em 
nada para o desenvolvimento 
dos países.

Segundo Edson Vismona, 
presidente do FNCP, essa cifra 
pode estar subestimada, uma 
vez que ela considera os pre-
juízos que a pirataria acarre-
ta para apenas 13 setores da 
indústria e para os impostos 
que deixam de ser recolhidos. 
“Mesmo levando em conta es-
ses dados, temos que ter em 
mente que, em 2018, as des-
pesas executadas pelo governo 
na área da educação somaram  
R$ 121 bilhões e na de saúde, 
R$ 117 bilhões”, compara.

1.520 hospitais a menos
para uma população que 
agoniza sem atendimento 

público

Cálculos do Instituto Bra-
sileiro de Ética Concorrencial 
(ETCO) mostram que, com o 
valor das perdas registradas 
no ano passado com o merca-
do ilegal, seria possível investir 
na construção de: 1.520 hospi-
tais, 30 mil Unidades de Pron-

to Atendimento (UPAs), 96 mil 
creches, 3 milhões de casas 
populares, 7,7 mil quilômetros 
de rodovias duplicadas, 6.655 
escolas padrão CEU, 413 termi-
nais aeroportuários e 128 ter-
minais portuários.

Apesar de representar 
perdas enormes e despertar 
a atenção das autoridades, o 
gráfico do rombo aponta sem-
pre para o alto. Em sua primeira 
medição, em 2014, foi registra-
do um prejuízo de R$ 100 bi-
lhões. De lá para cá, os valores 
subiram a uma média de 15% 
ao ano. A exceção foi o interva-
lo entre 2017 e 2018, quando 
foi observado um salto de 24% 
– de R$ 146 bilhões para os atu-
ais R$ 193 bilhões.

Se é mesmo assim, o Brasil 
é campo fértil para a prolifera-
ção desse ilícito

Fator Imposto

O fenômeno do mercado 
ilegal tem sempre uma motiva-
ção econômica. Ele segue a re-
gra universal, segundo a qual o 
lucro é o grande atrativo para o 
investimento. No caso das mer-
cadorias contrabandeadas, a 
diferença do preço dos produ-
tos é fator determinante para 
o lucro. Como a formação do 
preço é feita com base no custo 
de produção, que inclui investi-
mento em tecnologia, mão de 
obra e, principalmente, impos-
tos, os produtos dentro da lega-
lidade não têm como competir 
com os ilegais.

Nesse sentido, já é consen-
so que os combates ao con-

trabando e à pirataria devem 
ir além de repressão policial e 
passar necessariamente pela 
revisão do sistema tributário 
brasileiro. O cigarro é o melhor 
exemplo. A maior parte dos ci-
garros contrabandeados que 
entram no Brasil é produzida 
no Paraguai. Nosso vizinho tem 
uma tributação de 16%, en-
quanto aqui o fabricante paga 
80%. O resultado é que cerca 
de 48% do mercado brasileiro 
de cigarros pertence aos pro-
dutos paraguaios. Não é para 
menos: um maço produzido em 
território nacional tem preço 
mínimo de R$ 5, enquanto seu 
concorrente contrabandeado 
chega ao país custando R$ 2.

O papel do consumidor

O problema é que essa vi-
são sofisticada de crime passa 
despercebida pela população, 
que não associa uma inocente 
transação comercial realizada 
na calçada com as engrenagens 
violentas da corrupção e tráfico 
de drogas.

“Os consumidores preci-
sam se conscientizar de que, 
ao comprar mercadorias con-
trabandeadas ou falsificadas, 
estão entregando dinheiro para 
facções e milícias que aumen-
tam a violência nas cidades de 
todo o país”, afirma Vismona.

Essa talvez seja a questão 
que mais dificulta a ação das 
autoridades no combate ao co-
mércio ilegal. O problema é que 
a aceitação social do comércio 
de produtos falsificados é disse-
minada e já se tornou um traço 

cultural do cidadão. Uma pes-
quisa realizada em 2016 pela 
Federação do Comércio do Rio 
de Janeiro apontou que, a cada 
dez brasileiros, três têm o hábi-
to de comprar produtos piratas.

A displicência do cidadão 
nessa luta prejudica, inclusive, 
a imagem do país no exterior. 
Países que poderiam investir no 
Brasil podem rever seus apor-
tes quando se deparam com o 
cenário de descumprimento de 
regras básicas de comércio. A 
iniciativa também foi abraçada 
pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), que 
historicamente luta para forta-
lecer o comércio seguro, acabar 
com a concorrência desleal e 
encontrar soluções que levem 
o país para o caminho do de-
senvolvimento.

“Queremos usar a força e a 
capilaridade do Sistema CNDL 
nessa luta para evitar que o 
comércio legal continue sendo 
prejudicado. É preciso nos unir 
e combater essa prática, que 
resulta em concorrência desleal 
com aqueles que pagam impos-
tos, geram empregos e movem 
a economia nacional”, afirma o 
presidente da CNDL, José César 
da Costa. 

Ressaltamos que essa luta 
também acontece em âmbito 
municipal e em Barra Mansa, 
a CDL tem sido ativa quanto a 
isso buscando junto ao governo 
municipal e entidades soluções 
que combatam e inibam o co-
mércio irregular na cidade.

 
Fonte: Varejo SA
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Projetos que os barra-mansenses 
tanto esperam

Duas grandes obras acontecem na cidade e, junto à população, as entidades, entre elas a 
CDL BM acompanham o andamento e anseiam por elas.

Em quase três anos de go-
verno, a retomada e o início de 
dois importantes projetos  são 
acompanhados e esperados 
por toda a população. São eles, 
a retomada das obras do Pátio 
de Manobras e a reforma do 
Palácio Barão de Guapy, ambos 
no centro da cidade.

Sobre a obra do Pátio de 
Manobras, são incontáveis as 
reuniões que o órgão público 
teve – e ainda tem – com mo-
radores que terão suas casas 
desapropriadas ao longo do 
trecho, com o DNIT , Ministério 
Público Federal e, no município, 
junto às entidades representa-
tivas do comércio e associação 
de moradores que acompa-
nham o processo.

Em agosto, representantes 
de entidades empresariais e 

autoridades de Barra Mansa 
se reuniram na ACIAP BM com 
o prefeito Rodrigo Drable. Ele 
explicou que o primeiro grande 
trabalho foi conseguir o terre-
no ideal para a construção das 
casas das famílias que precisa-
vam ser realocadas. “Estamos 
trabalhando na construção dos 
17 imóveis no Campo Ferroviá-
rio, no bairro Estamparia, para 
darmos continuidade às obras 
de readequação ferroviária. A 
expectativa é de que as chaves 
dos imóveis sejam entregues 
em breve”, disse Rodrigo  Dra-
ble.  O prefeito ressaltou, ainda, 
que o projeto atualmente conta 
com verba de R$ 15 milhões, 
provenientes de emenda par-
lamentar, e que a remoção dos 
moradores é apenas o primeiro 
passo. “Após a realocação das 

famílias, vamos concluir a cons-
trução do viaduto da Barbará, 
asfaltar a rua Pedro Paulino, 
alargar a rua Eduardo Junquei-
ra e melhorar as passagens de 
nível. Esse projeto é um traba-
lho contínuo que vai propor-
cionar melhorias significativas 
no tráfego e na aparência da 

cidade”. Para que as entidades 
conheçam os detalhes atuais 
das obras de readequação fer-
roviária, o prefeito entregou 
plantas do projeto ao presiden-
te da ACIAP BM, Bruno Paciello. 

Palácio Barão de Guapy
Importante patrimônio cultural do município, o Palácio Barão de Guapy não passava por obras há mais de 22 anos. O imóvel já foi 

sede da Prefeitura de Barra Mansa e da Câmara Municipal. As obras são uma conquista da prefeitura por meio de convênio de emenda 
parlamentar firmado em 2015. A Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), explicou que toda parte de demolição foi concluída, 50% do 
emboço e pintura já foram realizados, oito dos nove canteiros estão prontos e cerca de 20% do piso instalado. O secretário Marcelo 
Bravo divulgou que a demora acontece por atrasos sofridos com o banco que repassa a verba ao Ministério das Cidades mas que agora, 
muitos trabalhos internos estão sendo realizados.

foto: Paulo D
im

as

Imagem do projeto do Palácio Barão de Guapy apresentado à população
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Novos Associados CDL - Julho e Agosto.

• ÁGUAS CLARAS

• ALIANÇA MANUTENÇÕES

• BARRA LIGAS

• BOM PRA CACHORRO

• BRASILEIRINHO DELIVERY

• BRIGADELIRIOS

• CHOK ELETRIC

• CASA DAS CARNES BOI DO SUL

• CELESTE KNAIP BRAGA ROSA

• CESAR DISTRIBUIDOR

• CONCEIÇÃO APARECIDA BARRETO

• CONSTRUFORTE

• DANNY MODAS

• DROGARIA SÃO LONGUINHO

• EIXO DIANTEIRO

• FARMÁCIA ESPÍRITO SANTO

• FARMALIFE

• GABRIELLA TOMAZ

• GALO MULTIMARCAS

• HUNTER

• INSTITUTO RUBINHO CENTRO TÉC.  DE BELEZA

• J C ACESSÓRIOS

• K FASHION

• L R DE OLIVEIRA COMÉRCIO

• LALALU MODAS

• LET GO STORE

• LOJAS VARGAS

• LU CAMPOS ESTÉTICA E BELEZA

• LUIZ CECILIO

• MALTAS SOLUÇÕES EM AÇO

• MARIA SILVELENA FARIAS BRITO

• MAX PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

• MIXX ENTRETENIMENTO

• PADARIA FLUMIPÃO

• PARDAL

• PEREIRA AUTO PEÇAS

• QUEZIA MODAS

• R L SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA

• SANTA CASA DE M. DE BARRA MANSA

• SANTA MARIA MODAS

• SIX CONSTRUTORA LTDA

• SONIA DA PENHA OLIVEIRA

• T C MOURA

• THERMAL SOLUÇÕES

• TRANSARAUJO

• VA DESPACHADORIA

• VITOR & ASSOCIADOS

Faça como eles!

Associe-se à CDL, tenha  acesso 

a dezenas de serviços e benefí-

cios para sua empresa e amplie 

sua rede de contatos!
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Dia das Crianças, uma data que 
remete alegria, diversão e....
oportunidades  junto a um dos 
mercados que mais cresce no 
país.

Nessa matéria sobre o Dia 
das Crianças vamos começar 
falando sobre pessoas – mu-
lheres e homens – que iniciam 
novos negócios e mesmo inves-
timentos voltados ao público 
infantil e despertam esse “novo 
empreender” após a chegada 
dos filhos.

Isso acontece há muitos 
e muitos anos e tem crescido 
cada vez mais.

A vovó que faz os sapati-
nhos e roupinhas bem antiga-
mente e....os vizinhos e amigos 
encomendam com ela....

A mãe que faz os lacinhos, 
os porta-fraldas, as almofadas 
e...amigos vêem e...querem 
também!

Os pais que cozinham qui-
tutes saborosos, nutritivos e 
saudáveis e....crianças ado-
ram e novos papais querem 
também....e por aí vai.

O tio que constrói a casinha 
de boneca e o carrinho de ma-
deira e...todos se encantam.

A mãe e pai que preparam 
toda a festinha do filho, cozi-
nham e enfeitam e montam os 
personalizados e...lá vem enco-
menda por aí!

O mercado voltado ao pú-
blico infantil cresce a cada ano, 
não só em relação a produtos e 
artigos do ramo como presta-

ção de serviço também. E isso 
envolve aulas particulares, au-
las de música, dança, natação, 
pintura, costura, gastronomia, 
orientação pedagógica, nu-
tricional, educacional...entre 
tantas outras atividades e co-
mércio que envolvem o mundo 
das crianças e que fazem surgir 
novos negócios, novos empre-
endimentos.

Oportunidades de
negócio e dicas!

- Investimentos no nicho 
podem ser feitos por empresas 
de qualquer porte.

- Ainda que a internet seja 
um facilitador para os pais, as 
lojas também possuem suas 
vantagens e investem cada vez 
mais no universo dos bebês. 
Isso porque é um mundo em 
que é preciso experimentar, 
testar, se sentir seguro.

- Estreitar o foco dentro do 
nicho também é prática de mui-
tas empresas. 

- O consumidor desse tipo 
de negócio precisa e gosta de 
maior relacionamento, conta-
to, orientação e cuidado. E com 
isso, as lojas físicas, e aque-
las em cidades pequenas por 
exemplo, têm muito a ganhar 
se souberem aproveitar

Um mercado que sempre 
se destaca no Varejo! 
Alguns setores conseguiram se desta-

car dos demais nesses últimos anos, e en-
tre eles está o mercado infantil, que foi um 
dos que mais cresceu nos últimos anos. 

Em 2016, período bastante crítico para 
o país, o segmento de moda infantil cres-
ceu 6% enquanto que o de moda adulta 
apresentou queda de 9,8 %, segundo da-
dos da Abravest.

E conforme pesquisas do setor, famílias 
têm cada vez menos filhos, mas os gastos 
com eles são crescentes diante a tantas 
ofertas e novidades, fazendo com que o 
segmento esteja sempre aquecido.

A CDL de Barra Mansa valoriza mais essa 
data comercial e deseja a todos BOAS 

VENDAS!

Mais uma vez, a entidade realiza uma Cam-
panha Institucional com divulgação aos 

associados com outdoor e mídias sociais. 
Esse ano, o tema será “Presentear é uma 

grande Aventura”.

Os melhores presentes você encontra no 
comércio de nossa cidade.
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CDL BM agora também 
produz Energia Solar
Novo sistema deve gerar economia da ordem de 
R$ 500 mil aos caixas da instituição nos próximos 25 
anos e visa incentivar lojistas da cidade a investirem 
no mesmo sentido.

A sede da CDL Barra Mansa 
passou por mais uma reforma 
de manutenção recentemente. 
Com seu novo layout ampliado, 
permite maior mobilidade aos 
visitantes e melhora significati-
vamente na comunicação entre 
todos os seus colaboradores, 
além da revitalização completa 
de suas salas de treinamento 
e reuniões que são oferecidas 
aos associados CDL. Nesta oca-
sião, contudo, o destaque fica 
por conta do novo sistema de 
energia da CDL.

Agora somos movidos a 
energia solar! 

Com foco no desenvolvi-
mento sustentável, a CDL im-
plantou seu próprio sistema 
gerador de energia fotovoltai-
ca. A alternativa produz ener-
gia limpa e renovável e deverá 
gerar uma economia da ordem 
de R$ 500 mil à instituição em 
consumo de energia nos próxi-
mos 25 anos. 

Como funciona?

O sistema utilizado na CDL 
é “on grid”, sem baterias. Du-
rante as horas de sol, a energia 
produzida abastece a CDL e 
seu excedente é despenado na 
rede de distribuição de ener-

gia, gerando créditos junto à 
Concessionária Light. Quando o 
sol se põe, esta energia retorna 
para a CDL pelos cabos da pró-
pria rede mantendo o abasteci-
mento 24h por dia. 

Todo o sistema é conecta-
do também digitalmente. Com 
um aplicativo no Smartpho-
ne podemos acompanhar em 
tempo real toda a produção de 
energia na CDL. Este sistema 
permite monitorar o desempe-
nho do sistema e a certificação 
do retorno do investimento no 
sistema. 

Vale à pena produzir 
para sua loja?

O sistema econômico é vá-
lido para empresas e residên-
cias. Com esta iniciativa, a CDL 
BM espera também incentivar 
os empresários da cidade a 
buscarem pela economia e sus-
tentabilidade em seus estabe-
lecimentos. “A expectativa é de 
retorno do investimento em até 
cinco anos, e, após este perío-
do, mais 20 anos antes da ne-
cessidade de se fazer qualquer 
intervenção na instalação”, 
aponta Xisto Neto, presidente 
da CDL de Barra Mansa, lem-
brando que o estado do Rio de 

Janeiro é o quarto maior produ-
tor de energia fotovoltaica do 
país. 

Os módulos para produção 
de energia podem ser instala-
dos em telhados, quintais ou 
mesmo em sítios ou fazendas. 
Um sistema instalado na casa 
de campo de um empresário, 
por exemplo, pode produ-
zir energia para a sua própria 
casa na cidade e todas as suas 
empresas. Para isso basta que 
todos estejam dentro da mes-
ma rede de distribuição – em 
nosso caso, a Concessionária 

Light – e os imóveis terão de ter 
suas contas de luz cadastradas 
no mesmo CPF.  E sim, claro, é 
preciso que haja área suficien-
te com incidência de sol para a 
instalação dos painéis no ponto 
de geração de energia. 

Já existem lojistas em Barra 
Mansa utilizando este sistema 
compartilhado para sua resi-
dência e empresas. 

Pense verde! Junte-se a nós 
em mais esta iniciativa!

Fo
to

 aé
rea da se

de da CDL BM

Dado o potencial 
do Brasil, milhões de reais 
são desperdiçados  todos 

os dias porque as empresas 
não utilizam a matriz  solar 

como fonte de 
energia.  
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Garantir com toda seriedade e conforto a Certificação Digital de sua 
empresa com o menor preço da cidade!

Quer mais uma vantagem para você que é 
associado da CDL BM? 

A Certificado Digital é a identida-
de digital das pessoas e empresas no 
meio eletrônico. Garante autenticida-
de, confidencialidade, integridade e 
não repúdio nas operações que são 
realizadas por meio dele, atribuindo 
validade jurídica. Esta tecnologia tem 
se tornado indispensável em transa-
ções comerciais, contratuais e para 
cumprimento de obrigações com o 
governo.

Convidamos você, em-
presário a conhecer  as 
vantagens de fazer seu Cer-
tificado Digital na CDL BM! 
E fique ligado, o modelo A1 
CNPJ a partir de R$ 130,00 
com promoção válida até 
30 de dezembro de 2019.

- Cuidados de todo o processo do 
começo ao fim. Você precisa apenas 
agendar seu horário e trazer a docu-
mentação necessária;

- Atendimento em horário agen-
dado, sem filas;

- Atendimento aos sábados;

- Estacionamento facilitado;

-Ar climatizado e aquele atendi-
mento top da CDL que você já conhe-
ce;

- A menor tabela de preços da ci-
dade, com descontos exclusivos para 
as empresas associadas.    

Agende agora seu atendimento 
na CDL: (24) 3325-8156 / 3325-8150 / 
99299-6411 (WhatsApp). 
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“Tesouros de Barra Mansa que merecem
nossos aplausos” 

Nesse aniversário da cidade, temos muito a brindar e a comemorar com os barra-mansenses!

Barra Mansa comemora 
seu aniversário e relembra-
mos ações que se tornaram 
atrativos e referencial para a 
cidade. Quanto orgulho!

A música está se tornan-
do, de fato o grande destaque 
do município. O Festival Inter-
nacional de Música encantou 
milhares de pessoas e reper-
cutiu o Brasil e o mundo afo-
ra....

Assim como a Orquestra 
Sinfônica de Barra Mansa que 
faz sucesso por onde passa 
em cada canto desse mundão.

Nessa matéria, em home-
nagem aos 187 anos de Barra 
Mansa, comemorados em 3 
de outubro, vamos destacar 
– alguns – de tantos projetos, 
ações, personagens, exem-
plos que levam o nome de 
Barra Mansa para cada lugar, 
em diferentes áreas. 

Nessa edição falaremos 
um pouco sobre Música – 
relembrando o sucesso do 
III Festival Internacional de 
Música; e sobre a educação 
– parabenizando o professor 
Rodrigo Seixas; e o meio am-
biente – com divulgação do 
projeto da Startup Biosolvit. 
Sim, todos de Barra Mansa! 

Música & Cultura: Os barra-
mansenses amaram ouvir 

vocês!

O III Festival  Internacio-
nal de Música foi um grande 
marco para Barra Mansa. Fo-
ram 15 dias de cultura musical 
com apresentação da Orques-
tra Sinfônica do Festival e con-
vidados – renomados músicos 
brasileiros e internacionais e 
participação do Projeto Mú-
sica nas Escolas. A população 
prestigiou, se encantou e vi-
venciou em diferentes pontos 
da cidade uma experiência 
musical única, emocionan-
te, encantadora!  Esse é um 
projeto que, de fato, irá dis-
seminar a arte e cultura pelo 
município além de gerar em-
prego e renda para centenas 
de pessoas.  É a música sendo 
o grande atrativo e referência 
de Barra Mansa!

Meio Ambiente: Biosolvit – 
uma das primeiras startups 
do Brasil reconhecida entre 
as 12 melhores do mundo.

É de Barra Mansa!

Com o intuito de mudar 
o mundo criando soluções 
que não desperdiçam nada, 
em 2014 Guilhermo Queiroz 
fundou a Biosolvit, uma em-
presa que reaproveita resídu-
os para a produção de novos 
materiais. Ela cria soluções 
com resíduos da lavoura de 
palmito para preservação da 

flora e das águas do planeta. 
Especializada em remedia-
ção ambiental, desenvolveu 
um absorvedor orgânico de 
petróleo, considerado como 
o melhor do mundo, a partir 
do resíduo de palmeira. A em-
presa  ficou entre as doze fi-
nalistas da competição “Star-
tup World Cup Global Pitch 
Competition & Conference”, 
em São Francisco, EUA.  Já 
ganhou vários prêmios nacio-
nais e estrangeiros, recebeu 
certificação internacional da 
melhor tecnologia de bioarre-
mediação e obteve a compro-
vação, pelo laboratório fran-
cês Cedre, de que o material 
é hidrofóbico e absorve 19.9 
vezes o próprio peso, além 
de ter sido selecionada para 
o Ranking 100 Startups to Wa-
tch (Revista Pequenas Empre-
sas Grandes Negócios e Época 
Negócios).

Educação: Nosso muito 
obrigado por fazer a 

diferença!

Rodrigo  Seixas é um dos 
Vencedores do Prêmio Educa-
dor Nota 10 - 2019! Esse prê-
mio, conta muitas histórias 
nacionais inovadoras.  Criado 
em 1998, o Prêmio Educador 
Nota 10 é o maior prêmio da 
Educação Básica brasileira. 
Reconhece professores da 
Educação Infantil ao E. Mé-
dio e também coordenadores 
pedagógicos e gestores es-
colares de escolas públicas e 

privadas. 
Rodrigo Seixas, de 33 

anos, que dá aulas para alu-
nos do terceiro ano do ensino 
médio, no CIEP 493  – Profes-
sora Antonieta Salinas de Cas-
tro, e em escolas municipais 
em Barra Mansa, é o único 
professor finalista em todo 
estado do Rio de Janeiro. Ele 
apresentou o projeto “Um 
Passeio Pelos Tempos Líqui-
dos”, em parceria com a pro-
fessora de língua portuguesa, 
Gleiciane Rosa Vinote Roch.

“Sob os novos desafios 
do século XXI, sinto que é im-
prescindível colocar os jovens 
como autores protagonistas 
da escola e auxiliá-los na edu-
cação de suas competências 
socioemocionais”, afirmou o 
professor.

Exemplos como esses e 
tantos outros que acontecem 
em nossa cidade em seus di-
ferentes aspectos, nos levam 
a acreditar na importância 
de se apoiar, de participar, de 
vivenciar e propagar coisas 
boas, ações boas e valiosas 
que trarão legados, que mar-
carão histórias e crescerão 
junto a nossa cidade. Para-
béns a todos os barra-man-
senses! Esse e tantos outros 
presentes, nós ganhamos dia-
riamente!
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O que a CDL BM e o Movimento Lojista fazem por você?

Um empresário que escolheu Barra 
Mansa e Barra Mansa o agradece!

Acompanhe aqui, alguns dos diversos compromissos e atuações da diretoria da entidade frente às 
questões econômicas, sociais em prol do desenvolvimento e qualidade de vida do município.

Sr Alberto Aldet comemora 90 anos de vida.

Taxa de Fiscalização de 
Anúncios no Comércio

Após muitas indagações de comerciantes e consideran-
do o fato de fazer o melhor para a cidade, a CDL enviou um 
ofício ao Secretário Municipal de Fazenda, Leonardo Ramos, 
solicitando melhor estudo para a Taxa de Fiscalização, e 
também um parecer técnico junto à prefeitura sobre limites 
para utilização do letreiro. Foi pedido ainda uma orientação 
sobre fachadas e tamanhos, isenção para os primeiros anos 
do empreendimento entre outros aspectos. O Secretário es-
clareceu alguns pontos, mencionando o que é determinado 
por lei e ressaltando que a prefeitura está aberta para estu-
dos mediante a algumas alterações solicitadas visando sem-
pre o cumprimento dos princípios da administração pública 
e anseios da sociedade. 

Estacionamento Rotativo
No mês de agosto, o prefeito Rodrigo Drable convidou os presidentes das entidades CDL, Aciap e Sicomércio para uma 

visita ao TCE – Tribunal de Contas do Estado – no Rio de Janeiro, para conhecerem o andamento do processo referente ao 
estacionamento rotativo.

A demora nessa decisão tem sido uma queixa para os comerciantes e consumidores de Barra Mansa que têm sofrido 
com a falta de vagas na cidade. Desde agosto de 2018 o estacionamento rotativo está sem funcionar no município, pois 
a empresa que explorava o serviço em Barra Mansa teve a concessão do serviço cassada pelo Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro. De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, o município já iniciou os estudos de viabilidade técnica e está em 
novo processo licitatório visando à contratação de uma nova empresa para atuar na cobrança do estacionamento rotativo 
de Barra Mansa. Porém a demora ocorre em meio a tantos processos burocráticos e  devido ao envolvimento dos órgãos 
fiscalizadores.

Segurança Pública
Constantemente a CDL mantém o canal de comuni-

cação junto aos Policiais Militares e Guarda Municipal  
na tentativa de buscar soluções que contribuam com 
a segurança do comércio local e com disposição para 
colaborar em todas as ações necessárias em prol da po-
pulação. São tratadas questões  em relação à segurança 
pública e ações pontuais na prevenção e no combate 
ao crime na cidade.

O município de Barra Man-
sa possui vários casos de suces-
so empresarial. Um dos mais 
tradicionais é a Casa 7, admi-
nistrada pelo argentino Alberto 
Aldet que em 19 de outubro 
comemora seus 90 anos. No co-
mércio, são 69 anos trabalhan-
do, sendo 34 deles contando 
com uma colaboração especial 

de seu filho Ricardo, reforçando 
assim a característica positiva 
da sucessão familiar. 

Sua história iniciou quando 
ele veio da Argentina com seus 
dois irmãos em 1950 e come-
çou a trabalhar nessa loja (que 
já existia desde 1941) na Aveni-
da Joaquim Leite. Seu tio, o pro-
prietário da loja,  Wadih Nicolau 
Francisco, foi quem o acolheu e 
foi ali que Sr Alberto seguiu sua 
carreira. Começou como faxi-
neiro, passou como vendedor, 
gerente e depois arrendou a 
loja junto aos primos...e então 
se tornou sócio. O tino para o 
negócio o fez prosperar!

O  argentino, Sr Alberto 

Aldet fez história na cidade e 
tornou-se um barra-mansense, 
exemplo de vendedor, comer-
ciante, empresário e integrante 
do Movimento Lojista, sendo 
um dos fundadores da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Barra 
Mansa. Presidiu a entidade nos 
anos de 1981, 1982 e 1983. Sua 
loja sempre foi notícia nos jor-
nais e referência para o varejo 
por se manter ativa todos esses 
anos. É o mais antigo comércio 
funcionando plenamente em 
Barra Mansa, que busca sem-
pre por renovações as quais o 
mercado exige.

Sr Alberto, pai de 4 filhos, 
comemora seus 90 anos, feliz 

em ver sua família e negócio 
prosperarem, sob os olhos e 
experiência desse grande ho-
mem.

Em entrevista, o empresá-
rio Alberto Aldet disse: “A vida 
do comércio não é fácil. Nos de-
dicamos à loja cerca de 12, 13 
horas por dia. Mas que sempre 
vale à pena!”

A CDL de Barra Mansa para-
beniza Sr Alberto Aldet, com os 
melhores desejos dessa vida e 
agradece por todo apoio e cari-
nho que ele tem pela entidade 
e todo trabalho realizado por 
ela. Feliz Aniversário!
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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!
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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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Em outubro terá Torneio CDL Jovem
de Futsal Infanto-Juvenil!  Preparem as torcidas!

Seguindo o formato da últi-
ma edição, realizada em 2018, 
a CDL Jovem de Barra Mansa 
promove novamente o Torneio 
Futsal Infanto-Juvenil.

O Campeonato acontecerá 
no dia 27 de outubro, no Ilha 
Clube em Barra Mansa.

O objetivo desse evento, 
para a entidade, é promover 
além de lazer e diversão para as 
crianças e adultos, a integração 
entre crianças, incentivando a 
prática desportiva como instru-
mento de inclusão e socializa-
ção.

Veja como acontecerá 
o Torneio:

Como aconteceu em 2018, 
4 times de instituições locais 
que apoiam o esporte foram 
convidados: Pássaro de Fogo, 
Vista Alegre, Ilha e Real. Assim 
diversos atletas serão divididos 
em equipes de 4 categorias, se-
guindo a suas idades: 
Sub 7; Sub 9; Sub 11 e Sub 13. 

Dois jogos acontecerão no 
período da manhã e dois à tarde. 
Com os times formados, serão 
iniciados jogos eliminatórios 
dentro de cada faixa etária. Ao 
final, os vencedores receberão 
seus troféus, medalhas e a 
competição segue para a 
disputa seguinte. 

Horários dos jogos 
e veja como se inscrever!

As inscrições serão feitas no 
próprio local, logo antes dos jo-
gos a partir das 9h30. Para isso, 
basta levar um documento de 
identificação: RG ou Certidão 
de Nascimento. Os jogos come-
çam a partir das 10h, conforme 
a tabela:
10h – Categoria 7 e 8 anos;
11h – Categoria 9 e 10 anos;
12h – Categoria 11 e12 anos;
13h – Categoria 13 e 14 anos.

“Esse formato mais di-
nâmico facilita a operação 
e promove maior integra-
ção e confraternização en-
tre os participantes. Ano 
passado foi uma festa boa, 
vimos como quem partici-
pa e joga, sente falta de 
atividades como essa e fi-
camos muito felizes em ver 
que valeu à pena promo-
ver o Torneio. Esperamos 
mais uma vez essa grande 
alegria nesse ano”, explica 
Hellen Lima, presidente da CDL 
Jovem de Barra Mansa.

Venha participar e traga sua 
família e amigos para torcerem 
juntos! 

Registro do Torneio de 2018
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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!

Reuniões eficientes, resultados eficazes
Como aproveitar melhor seu tempo em reuniões da sua empresa?

Fundamentais no ambien-
te do lojista, reuniões fazem 
parte do dia a dia de qual-
quer profissional. Mas qual 
é o segredo para que esses 
encontros sejam realmente 
eficazes, inspiradores, obje-
tivos e produzam resultados 
positivos e eficientes?

Inicialmente, atenção 
para a preparação da pauta, 
toda reunião precisa de uma. 
A ideia é definir os assuntos 
que serão tratados, a fim de 
organizá-los de acordo com o 
tempo proposto para a ativi-
dade. É necessária a divulga-
ção da pauta antes da reunião 
para todos os participantes, 
assim como data, hora e local. 
A fidelidade no cumprimento 
do horário é um fator impor-
tantíssimo para o sucesso da 
reunião. É interessante ter 

um controlador de tempo, 
responsável por garantir que 
tudo que foi preestabelecido 
na pauta seja abordado den-
tro do horário.

Outro fator importante é a 
escolha das pessoas que irão 
participar. Defina aquelas que 
são importantes para o bom 
resultado e evite a participa-
ção de integrantes que não 
irão contribuir no momento. 
Toda reunião normalmente 
tem a presença do condutor e 
dos participantes.

Aproveito para passar 
algumas habilidades neces-
sárias para um bom resulta-
do desse encontro. Cabe ao 
condutor abrir a reunião na 
hora programada, explicar o 
propósito do encontro aos 
participantes, cumprir a pauta 
e contar com o envolvimento 

de todos os participantes. Ele 
deve estar preparado ade-
quadamente, conhecer as 
motivações e interesses par-
ticulares de cada participante 
e exigir a redação de atas e 
encaminhamentos após cada 
reunião.

Cabe aos participantes 
aguardar o momento certo 
para emitir suas opiniões, de-
monstrar segurança ao trans-
mitir suas contribuições e re-
conhecer quando estiverem 
errados. Também é importan-
te que escutem com cuida-
do o que os outros falam, se 
preparem previamente para 
contribuir com a pauta defini-
da e tenham clareza dos seus 
objetivos e dos objetivos pes-
soais dos outros participantes 
do encontro. Saber controlar 

o tom de voz e ter controle 
emocional na hora da reunião 
também são fundamentais 
para bons resultados.

Sendo um condutor ou 
participante, busque sempre 
controle emocional, equilí-
brio e serenidade para lidar 
com eventuais conflitos ou 
choque de opiniões. É preciso 
lembrar que tanto reuniões 
formais quanto informais cus-
tam tempo e dinheiro, dois 
itens muito valiosos nos dias 
atuais. Por isso, elas deverão 
ser realizadas apenas quando 
forem extremamente neces-
sárias e, quando ocorrerem, 
ser enxutas e construtivas.

Fonte: Revista Varejo SA
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O que muda com a Lei da Liberdade Econômica? 
Após uma série de mudanças de rumo de sua tramitação, a MP da Liberdade Econômica virou lei com algumas 

alterações em seu texto inicial. Confira os pontos mais importantes para o cotidiano do lojista neste sentido. 

A Lei da Liberdade Econô-
mica pretende, segundo o go-
verno, diminuir a burocracia e 
facilitar a abertura de empre-
sas, principalmente de micro e 
pequeno porte.  

Trabalho aos Domingos: 

Neste ponto, nada mudou. 
As regras para trabalho e folga 
aos domingos foram alvo de 
muitos argumentos discordan-
tes na tramitação da Lei. Assim, 
tudo permanece como era an-
tes e o tema será abordado bre-
vemente em um novo projeto 
de lei segundo o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre. 

Desmatamento:
Para alguns senadores, 

um trecho da lei autorizaria 
o desmatamento automático 
caso órgãos do meio ambiente 
atrasassem a emissão de licen-
ças ambientais. Para permitir a 
aprovação da MP, o governo fez 
um acordo e prometeu editar 
um decreto para deixar claro 
que a dispensa de licenças para 
atividades de baixo risco não 
valerá para questões ambien-
tais. 

Registro de ponto:
Registro dos horários de en-

trada e saída do trabalho passa 
a ser obrigatório somente para 

empresas com mais de 20 fun-
cionários, contra mínimo de 10 
empregados atualmente.

Trabalho fora do estabele-
cimento deverá ser registrado:

Permissão de registro de 
ponto por exceção, por meio 
do qual o trabalhador anota 
apenas os horários que não 
coincidam com os regulares. 
Prática deverá ser autorizada 
por meio de acordo individual 
ou coletivo.

Alvará e licenças:
Atividades de baixo risco, 

como a maioria dos pequenos 
comércios, não exigirão mais 
alvará de funcionamento

Poder Executivo definirá 
atividades de baixo risco na 
ausência de regras estaduais, 
distritais ou municipais. Gover-
no federal comprometeu-se a 
editar decreto para esclarecer 
que dispensa de licenças para 
atividades de baixo risco não 
abrangerá questões ambientais

Fim do e-Social:
O Sistema de Escrituração 

Digital de Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas 
(e-Social), que unifica o envio 
de dados de trabalhadores e de 
empregadores, será substituído 
por um sistema mais simples, 
de informações digitais de obri-
gações previdenciárias e traba-
lhistas

e-Carteira de trabalho: 
Emissão de novas cartei-

ras de Trabalho pela Secretaria 
de Trabalho do Ministério da 
Economia ocorrerá “preferen-
cialmente” em meio eletrôni-
co, com o número do Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) como 
identificação única do empre-
gado. As carteiras continuarão 
a ser impressas em papel, ape-
nas em caráter excepcional

A partir da admissão do 
trabalhador, os empregadores 
terão cinco dias úteis para fa-
zer as anotações na Carteira de 
Trabalho. Após o registro dos 
dados, o trabalhador tem até 
48 horas para ter acesso às in-
formações inseridas.

Documentos
públicos digitais:

Documentos públicos digi-
talizados terão o mesmo valor 
jurídico e probatório do docu-
mento original.

Desconsideração da perso-
nalidade jurídica:

Proibição de cobrança de 
bens de outra empresa do mes-
mo grupo econômico para sal-
dar dívidas de uma empresa;

Patrimônio de sócios, asso-
ciados, instituidores ou admi-
nistradores de uma empresa 
será separado do patrimônio 
da empresa em caso de falência 
ou execução de dívidas

Somente em casos de in-
tenção clara de fraude, sócios 
poderão ter patrimônio pessoal 
usado para indenizações.

Negócios jurídicos:
Partes de um negócio pode-

rão definir livremente a inter-
pretação de acordo entre eles, 
mesmo que diferentes das re-
gras previstas em lei.

Súmulas tributárias:
Comitê do Conselho Admi-

nistrativo de Recursos Fiscais 
da Receita Federal (Carf) e da 
Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional (PGFN) terá poder 
para editar súmulas para vincu-
lar os atos normativos dos dois 
órgãos.

Fundos de investimento:
MP define regras para o 

registro, a elaboração de re-
gulamentos e os pedidos de 
insolvência de fundos de inves-
timentos.

Extinção do Fundo 
Soberano:

Fim do Fundo Soberano, 
antiga poupança formada com 
parte do superávit primário de 
2008, que está zerado desde 
maio de 2018.

 

 
Fonte: Agência brasil
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Click CDL
Todo destaque merece um click

Entidades marcando presença no estande da CDL BM na Flumisul 
2019.

Presidente da CDL BM, Xisto Neto, participando de um dos encontros 
de empreendedorismo na Flumisul.

Reunião itinerante da FCDL Rio de Janeiro em Penedo junto às CDLs 
do Estado. CDL BM esteve representada pelo presidente Xisto.

Mais um registro de autoridades junto a CDL BM. O Deputado 
Estadual Marcelo Borges também visitou nosso estande.

Prefeito Rodrigo Drable e o Deputado Federal Antônio Furtado 
junto aos presidentes da CDL e Aciap também prestigiando o 
totem da CDL “Eu Amo BM”.

Em pauta: Assuntos sobre Segurança Pública.

Diretoria da CDL BM presente no IV Forum do Comércio realizado 
em Brasília.

Registro da Reunião da Assembleia Orçamentária realizada na CDL. 
Apresentação de resultados e perspectivas aos seus sócios efetivos 
e diretoria.




