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Mesmo em meio às di-
ficuldades na economia de 
uma forma geral, ainda  por 
causa da pandemia do Co-
ronavírus, a CDL de Barra 
Mansa tem mantido uma 
posição de protagonismo 
frente aos lojistas da cida-
de e região. E a instalação 
de uma nova unidade da 
instituição, no centro da ci-
dade, demonstra essa força  
e essa busca constante por 
estabelecer um canal de 
comunicação entre os lojis-
tas e os diversos segmen-
tos da sociedade.

Estamos imensamen-
te felizes com a realização 
desse sonho e de estar-
mos ainda mais próximos 
dos empresários, de suas 
equipes e da população,  
buscando contribuir com 
ideias e soluções para a 
melhoria da nossa cidade. 
A CDL possui muitas ferra-
mentas de auxílio ao lojis-
ta, ao prestador de serviço 
e à população e que pode-

rão estar mais acessíveis 
para que todos conheçam, 
tirem suas dúvidas e os uti-
lizem trazendo benefícios 
para seus negócios.

Estar por você, é e sem-
pre será nosso objetivo.

Nessa edição, convido 
você a conhecer os deta-
lhes da nossa nova loja, 
conhecer o que lá tem para 
incrementar seu negócio 
e se informar sobre tantas 
importantes ações que te-
mos participado, que te-
mos articulado, como um 
agente efetivo em várias 
conquistas coletivas em 
nosso município.

Fique por dentro do que 
vem por aí para o nosso 
Natal, dos convênios e be-
nefícios para sua empresa 
e como aproveitar as datas 
comemorativas para ala-
vancar suas vendas!

Leonardo dos Santos
Presidente da CDL BM

presidencia@cdlbm.com.br

12O papel do contador e sua importância 
nas empresas atualmente

18CDL tem sido um agente efetivo em várias 
conquistas coletivas

Redes Sociais, mais que um canal de vendas,
um canal de comunicação 09

Rua Rio Branco, 70
Centro - Barra Mansa

(24) 3512-0124 
(24) 99869-6165

CDL Centro
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Trabalhando por vocêQuem trabalha conosco em busca do melhor para você e sua empresa. 

Natal 2021 batendo à porta e....entidades preparam a 
decoração de fim de ano em Barra Mansa! 

O objetivo é trazer novamente a magia dessa data tão especial para a cidade. 

Os presidentes e diretores 
das entidades CDL BM, ACIAP 
BM e SICOMÉRCIO tem se 
reunido constantemente para 
organizar o projeto da deco-
ração natalina 2021 em Barra 
Mansa.

Na reta final para a maior 
e mais importante data do 
calendário comercial – o Na-
tal – as entidades já entraram 
no clima da magia e luz para – 
novamente - preparar a cida-

de com enfeites e novidades 
para o fim de ano.

Além dos locais iluminados 
que enfeitaram Barra Mansa 
no ano passado, esse ano, o 
projeto contempla estender a 
decoração na Avenida Domin-
gos Mariano até no ponto em 
frente ao Supermercado Bra-
mil. Haverá um maior número 
de árvores Sakura - que tanto 
encantaram os moradores e 
visitantes - para serem insta-

ladas em outros diversos pon-
tos da cidade.

A iluminação decorativa 
também enfeitará a antiga es-
tação e a Praça do Ano Bom.

Novamente o lindo pre-
sépio com personagens em 
tamanho real será montado.

Para o presidente da CDL 
BM, Leonardo dos Santos, é 
preciso tempo para preparar 
a cidade para o período festi-
vo. “Mais uma vez as entida-

des investirão nesse projeto 
pois acreditamos que a de-
coração no município ajuda 
a resgatar a magia, a trazer o 
espírito natalino, iluminando 
o comércio barra-mansense 
e, consequentemente, movi-
mentando a economia neste 
fim de ano”.

Aguardem que vem novi-
dade por aí!
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Dia das Crianças e a
Primavera no Comércio

O segmento voltado para a criançada promete se destacar mas
é claro que muitos setores também se beneficiam, ainda mais 

sendo uma data em meio à Primavera!

 O dia 12 de outubro está chegando e o 
setor varejista já se prepara para esse mo-
mento importante que impulsiona fortemen-
te as vendas no segmento infantil.

Dentro do segmento voltado para a crian-
çada, aqueles que prometem se destacar são 
os setores de vestuário e calçados, além das 
lojas de brinquedos e eletrônicos. Mas é cla-
ro que o comércio e a prestação de serviço 
como um todo, se beneficiam desta data e 
reunimos aqui algumas dicas para aproveitá-
-la da melhor forma! 

1. 
Aposte na decoração 

e atrações

O público é intensamente visual, e é aí 
que uma vitrine caprichada e atrativa faz a 
diferença na sua loja! Aposte em cores fortes 
e chamativas, e insira elementos como ba-
lões, animais de pelúcia...mas sem exagero.

2.
 Promoções e Brindes

É muito comum a necessidade de com-
prar mais de um presente, nos casos de pa-
drinhos com mais de um afilhado ou famílias 
numerosas; então, faça descontos especiais, 
seleções de brinquedos para gêmeos, e 
qualquer outra ação que faça o cliente ad-
quirir tudo no mesmo local. Apesar de não 
repercutir imediatamente no aumento das 
vendas, o sorteio também é uma excelente 
opção para interagir com o público e manter 
sua fidelidade. 

3. 
Facilite a forma de

pagamento

Embora o cenário seja mais positivo que 
o do ano passado, ofereça as praticidades 
que hoje em dia todo mundo procura como o 

parcelamento, boleto bancário e desconto à 
vista. É claro que isso deve ser feito de acor-
do com a sua situação financeira atual, então 
avalie o que melhor se encaixa para você. 

4. 
Propagandas e 

campanhas digitais

As datas comemorativas são uma ótima 
oportunidade para aliar a loja física à sua 
presença na web!  Aproveite o clima diver-
tido e o ânimo nostálgico dos consumidores 
nesta época do ano, e seja criativo com os 
posts nas redes sociais e nas campanhas!

A estação que colore 
as ruas...Primavera!

Um dos benefícios com a chegada da 
primavera é a temperatura geralmente mais 
agradável e isso de certa forma ajuda a fa-
vorecer as vendas pois as pessoas se sentem 
mais confortáveis para estarem ao ar livre.

E como em toda mudança de estação, os 
negócios no comércio precisam se adaptar 
ao novo momento. Isso começa pelo visual: 
as vitrines ficam mais coloridas  e decoradas 
e esse clima segue para o interior da loja 
que, por meio dos produtos, traz esse ar en-
cantador da primavera!

Para o lojista, especialistas sempre aler-
tam para o planejamento de seus estoques 
como em toda troca de estação e por isso as 
promoções acontecem para que, depois, en-
tre em  cena o pré-lançamento de coleção. O 
objetivo é ter um bom estoque para atender 
às novas demandas e abrir espaço para no-
vas compras. Assim, você não fica com nada 
parado nas prateleiras e também consegue 
atender as necessidades dos clientes, que 
irão buscar as peças da próxima estação. 

Feliz Primavera e boas vendas!!! 
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Nos dias 28 e 29 de se-
tembro Brasília vai abrigar o 
maior encontro do varejo do 
Brasil - o V Fórum Nacional 
do Comércio, organizado pela 
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) -  que 
vai reunir formadores de opi-
nião, empresários, dirigentes, 
políticos e especialistas do 
mercado para debater os de-
safios e expectativas para o 
setor no pós-pandemia.

A CDL Barra Mansa estará 
representada pelo presidente 
Leonardo dos Santos e o pre-
sidente da CDL Jovem, Willian 
Arantes.

O evento, que é realizado 
a cada dois anos pela CNDL, 
dará espaço para autorida-
des políticas e especialista 
do mercado traçarem o ce-
nário que se abre no país 
com o avanço da vacinação, 
as pautas em tramitação no 
Congresso e que ainda serão 
apresentadas pelo poder Exe-
cutivo.

Com o tema ‘Transfor-
mações: política e comércio 
no pós-pandemia”, o evento 
acontecerá em um formato 
híbrido: online, com transmis-

são ao vivo nas redes sociais 
da CNDL; e presencial, para 
um público restrito, no Ball-
room do Hotel Royal Tulip Al-
vorada, em Brasília (DF), onde 
serão adotados todos os pro-
tocolos de saúde e segurança.

“A CDL Barra Mansa sem-
pre esteve presente nos fó-
runs e convenções estaduais 
e nacionais pois acreditamos 
que são oportunidades para 
buscar os caminhos corre-
tos para aplicarmos em nos-
sos setores na cidade. Nesse 
evento, principalmente bus-
caremos ações que nos dire-
cionem para o novo momento 
do país”, explica Leonardo.

Entre essas ações estão a 
agilização no processo de di-
gitalização do comércio e ser-
viços, alternativas de maior 
acesso ao crédito para o de-
senvolvimento do setor e po-
líticas públicas que garantam 
a adaptação dos pequenos e 
médios empresários para essa 
nova realidade. Você também pode 

acompanhar o evento online

As inscrições para assis-
tir à transmissão online e ao 
vivo do V Fórum Nacional do 
Comércio, podem ser feitas 

no site www.cndl.org.br. Para 
assistir a palestras inéditas 
com mais de 30 especialistas 
e autoridades, basta preen-
cher o formulário. A inscrição 
é 100% gratuita.

Olha essa oportunidade!
Em comemoração à abertura de nossa loja CDL no Centro, quem se 
tornar novo associado da CDL BM durante este mês de setembro 
terá 30% de desconto nas três primeiras mensalidades. 

Fale com nossa equipe nos telefones 
(24) 3325-8168 (24) 99299-6411

V Fórum Nacional do Comércio debate transformações 
e desafios do varejo pós-pandemia
CDL Barra Mansa estará presente ao evento que terá público restrito.
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Estamos aqui no centro, 
pertinho de você!

Inauguramos a CDL 
Centro, o novo espaço 
de atendimento 
ao associado e ao 
público.

No dia 2 de setembro, a 
CDL Barra Mansa – que tem 
sua sede principal no bair-
ro Ano Bom – inaugurou seu 
novo local de atendimento, 
situado na Rua Rio Branco, nº 
70, (Rua do Lazer) no centro 
da cidade. A abertura do es-
paço contou com a presença 
dos diretores da CDL Executi-
va, CDL Jovem colaboradores, 
presidentes de entidades,  re-
presentantes do poder público e 
parceiros. Foi uma noite especial 
de homenagens, de agradeci-
mentos e projetos, os quais a en-
tidade já prepara para o público.

Com uma arquitetura que 
prioriza a praticidade e como-
didade para o atendimento ao 
público e ao associado, a enti-
dade comemora a realização de 
um sonho com essa nova loja da 
CDL.

O presidente Leonardo dos Santos explica que essa 
expansão no atendimento foi uma das metas da 

entidade para 2021. 

 “Há muitos anos a CDL projetava esse sonho. 
É um desejo antigo da diretoria de estar mais 

próximo aos associados e ao público. Com esse 
novo ponto central, conseguiremos levar os 
nossos produtos e os nossos serviços para a 
classe empresarial e para toda população”  

explicou Leonardo.
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Expansão no atendimento prioriza a 
facilidade e a comodidade na prestação 
dos serviços pela CDL Barra Mansa.

Lojista, você pode se associar 
à CDL aqui no posto de 

atendimento no Centro!  

Venha nos visitar e conheça o 
Clube de Vantagens e Benefícios 

da CDL para você e sua empresa!

A CDL Centro está locali-
zada na Rua Rio Branco, 
número 70 e, no local, o 

empresário, suas equipes 
e a população receberão 

orientação para:

• Serviços de consultas de-
Banco de Dados SPC /  
Serasa.

• Cotações e venda do Plano 
de Saúde Unimax/Unimed 
– que atualmente conta 
com a melhor tabela de 
custo benefício na cidade. 

• Atendimento personaliza-
do para emissão de Certi-
ficação Digital, que é um 
documento de identidade 
digital para representar 
empresas, organizações 
e instituições em ativida-
des de ambientes digitais. 
Funciona como uma iden-
tidade digital com valida-
de jurídica, podendo ser 
de Pessoa Física (CPF) ou 
Pessoa Jurídica (CNPJ) e 
permite que realizar tran-
sações e procedimentos 
eletronicamente, de forma 
rápida e segura. A vanta-

gem da Certificação Digital 
na CDL Barra Mansa é pela 
comodidade – com atendi-
mento com hora marcada, 
ambiente climatizado e 
atendimento aos sábados 
através de um pré-agenda-
mento. A Certificação Digi-
tal também possui uma das 
melhores tabelas de preços 
da cidade, com descontos 
exclusivos para as empre-
sas associadas.
“A CDL de Barra Mansa 

acredita que o novo posto irá 
facilitar o atendimento, dei-
xando disponível o leque de 
produtos e serviços que a en-
tidade possui e que muito au-
xiliam a classe lojista em seu 
dia a dia, seja nas vendas com 
segurança, seja em benefícios 

para seus negócios, suas famí-
lias e equipes.  A CDL possui 
muitas ferramentas de auxí-
lio ao lojista, ao prestador de 
serviço e à população e que 
poderão estar mais acessíveis 
para que todos conheçam, ti-
rem suas dúvidas e os utilizem 
trazendo benefícios para seus 
negócios”, finaliza o presiden-
te Leonardo comemorando 
esse importante passo da en-
tidade.  

Conheça os produtos e serviços disponíveis 
para você aqui na CDL Centro!

O atendimento na CDL 
Centro acontece de se-

gunda à sexta-feira de 9h 
às 18h30 e aos sábados 

de 9h às 13h.  
(24)  3512-0124 

(24) 99869-6165 
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Julho / Agosto

ABATEDOURO 
GUEDES

CASA DO 
CONFEITEIRO

LAR DA 
CONSTRUÇÃO

BENTO 
DISTRIBUIDORA

GUAPO MODAS

VIPMED

ALE FARIA

ESPAÇO MARIA 
BONITA

MSA 
CONSTRUÇÕES

CARMEM 
PRISCILA MAIA

L C 
TRANSPORTES 

CPM

CC EMB

LC



9O Lojista - CDL Barra Mansa

Redes Sociais, mais que um canal de vendas, 
um canal de comunicação!

Se muita gente “improvi-
sou” suas vendas, suas divul-
gações e seu contato junto ao 
público nas plataformas online 
durante os primeiros impactos 
da pandemia, a situação atual 
do varejo está levando as em-
presas a adotarem soluções 
cada vez mais adequadas de co-
municação e vendas, buscando 
otimizar seus resultados. 

O consumidor e os empre-
sários de uma forma geral tem 
acompanhado isso, há mais 
de um ano e meio. E de fato, 
não estar com sua empresa no 
mundo digital é praticamente 
não estar pelo e para o cliente.

Os números ajudam nessa 
confirmação, vamos lá?

77,8 milhões de pessoas no 
Brasil têm acesso a internet. 

Nesse sentido observamos 
que cada vez mais há uma 
transformação do público con-
sumidor que ganha mais po-
der, podendo, assim, ser bons 
influenciadores bem como 
também serem influenciados. 
Muita gente, hoje, busca saber 
nas redes sociais, determinada 
opinião, reputação ou qualquer 
informação, de uma marca ou 
produto que irá adquirir.

E de que forma as
empresas e organizações 

tem usado as redes sociais 
para se relacionar com seus

clientes?

Utilizar essas ferramentas 
é imprescindível, e os números 
comprovam:

 83% das empresas brasilei-
ras utilizam as mídias e redes 
sociais para ações de marketing 
e divulgação de produtos e ser-
viços; 

 71% para monitoramento 
da marca ou mercado; 

 46% utilizam para vendas 
ou captura de oportunidades; 

 43% para suporte ao clien-
te, fornecedores ou parceiros 
de negócios; 

 40% para gestão do conhe-
cimento; 

 25% identificação de talen-
tos para contratação; 

 23% integração interna ou 
suporte a equipes; 

 17% para desenvolvimento 
de produtos ou inovação por 
meio de colaboração e 9% ou-
tras opções. 

Nesses lugares estão a peça 
chave para vendas e fideliza-
ção. Estamos aqui imersos em 
um canal de relacionamento!!! 
Estar nesse ambiente é co-
nhecer um pouco mais sobre 
seu público e buscar chamar a 
atenção dele,  atraí-lo, possuir 
o conhecimento das necessida-
des e desejos dos clientes, co-
nhecer a demanda para obter 
informações relevantes do seu 
ponto de equilíbrio econômico 
isso é o ponto chave para o su-
cesso de qualquer organização, 
produto ou serviço a ser presta-
do, pois com isso essa empresa 
poderá de fato atender as ex-
pectativas do cliente.

Além dos perfis no Instagram 
e Facebook – entre outros 
– o varejo busca caminhos 

para se conectar mais e mais 
com o consumidor.

Whatsapp 

Essa por exemplo é uma 
ferramenta de comunicação 
que já está na mão do cliente, 
e quanto mais o cliente enten-
der que está recebendo uma 
mensagem direcionada exclu-

sivamente a ele, maiores serão 
as chances de receber uma res-
posta positiva.

Links nas redes sociais

Embora boa parte das re-
des sociais já comece a criar 
ferramentas próprias que pos-
sibilitem a venda de produtos 
diretamente no Instagram e Fa-
cebook, muitas empresas têm 
utilizado agregadores de links, 
como o Linktr.ee ou o Biolinky.
co para direcionar aos seus ca-
tálogos digitais, marketplaces 
ou páginas especiais de seus 
sites, realizando a venda di-
retamente para seus clientes. 
São ótimos caminhos a serem 
seguidos!

O mais importante é enten-
der que esses canais precisam 
funcionar como uma loja física: 
aqui sentimos as emoções, aqui 
temos bom atendimento, aqui 
conheço bastante os produtos, 
aqui me identifico com a em-
presa, aqui me desperta, me 
faz ter desejo de compra. Aqui 
posso comprar e pagar e rece-
ber meu produto!

Lembre-se, seu feed é a sua 
vitrine! Então, boas vendas!!!!
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O sistema de energia solar é,
definitivamente, a cara do futuro.

A CDL BM implantou esse sistema há dois anos. Usar o sol como fonte de energia 
é uma atitude limpa, sustentável e que traz benefícios tanto para 

pessoas físicas como para empresas.

Cada vez mais empresas 
e residências estão buscando 
instalar o sistema de energia 
solar em suas sedes. Além da 
economia financeira, essa é 
uma atitude que vai ao encon-
tro de uma demanda cada vez 
maior por parte da sociedade 
por sustentabilidade. 

Boa parte das empresas 
arca com contas de luz altís-
simas, em razão das diversas 
atividades realizadas, não é 
verdade? E a utilização do pai-
nel solar fotovoltaico pode re-
duzir essa conta em até 98%. 

Como isso é feito?

Os módulos para pro-
dução de energia podem 

ser instalados em telhados, 
quintais ou mesmo em sítios 
ou fazendas. Um sistema ins-
talado na casa de campo de 
um empresário, por exemplo, 
pode produzir energia para a 
sua própria casa na cidade e 
todas as suas empresas. Para 
isso basta que todos estejam 
dentro da mesma rede de dis-
tribuição – no caso em Barra 
Mansa, a Concessionária Li-
ght – e os imóveis terão de 
ter suas contas de luz cadas-
tradas no mesmo CPF.  E sim, 
claro, é preciso que haja área 
suficiente com incidência de 
sol para a instalação dos pai-
néis no ponto de geração de 
energia. Já existem lojistas em 
Barra Mansa utilizando este 
sistema compartilhado para 

sua residência e empresas. 

 A redução é imediata, e 
o investimento feito nos pai-
néis pode ser retornado em 
uma média de 5 anos. Se a 
sua conta de luz ultrapassa os 
R$ 200,00 mensais, você cer-
tamente se enquadra na si-
tuação onde a instalação dos 
painéis na sua casa é um bom 
investimento.

Como a vida útil dos equi-
pamentos é mais de 25 anos, 
e a redução na conta é imedia-
ta (e pode chegar até 98%), o 
retorno valerá muito a pena.

Para quem decide tomar 
essa atitude, as instituições 
financeiras tem oferecido fi-
nanciamentos e soluções para 

a compra dos equipamentos e 
sua instalação sendo realiza-
das em curto prazo.

A CDL é  movida a energia 
solar! 

O sistema utilizado na CDL 
é “on grid”, sem baterias. Du-
rante as horas de sol, a ener-
gia produzida abastece a CDL 
e seu excedente é dispensa-
do na rede de distribuição 
de energia, gerando créditos 
junto à Concessionária Light. 
Quando o sol se põe, esta 
energia retorna para a CDL 
pelos cabos da própria rede 
mantendo o abastecimento 
24h por dia.  Todo o sistema 
é conectado também digital-
mente. 
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A história de nossa cidade ainda é viva 
em suas gerações. E nosso comércio 
cresce junto com ela! 

Parabéns a nossa 
Barra Mansa e 
obrigado pelas 
oportunidades de 
nossa terra!

“Desde 2020 e conti-
nuando 2021 – mesmo 

sendo anos pandêmi-
cos – a cidade de Barra 

Mansa tem ganhado 
novos investimentos que 
incrementam ainda mais 

o setor e geram mais 
empregos e renda no 

município. Nossa histó-
ria, ainda viva, reforça o 

quanto o setor é im-
portante para o quadro 

econômico e o quanto 
os barra-mansenses se 

beneficiam por estar-
mos juntos alavancando 

nossa cidade
Obrigado Barra Mansa 
e aos que nela vivem e 

progridem por acredita-
rem na força de nossa 

cidade!” (Leonardo dos Santos – 
presidente da CDL BM)

189 anos de 
Barra Mansa! 

Dia 3 de outubro Barra 
Mansa completa 189 anos de 
história. Há muito a se come-
morar. E há muito a relembrar.

 
Você sabia?

Então vamos lá...de volta 
ao passado, com informações 
retiradas do Wikipedia. 

- A população de Barra 
Mansa é composta por descen-
dentes de imigrantes europeus 
além de uma dinâmica colô-
nia sírio-libanesa, assim como 
também de ameríndios e de 
descendentes de africanos.

- Apresentamos a segunda 
maior população da mesorre-
gião Sul Fluminense, comum 
grande entroncamento ferrovi 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ário, rodoviário e fluvial em 
uma região privilegiada, próxi-
ma às duas maiores metrópo-
les brasileiras: Rio de Janeiro e 
São Paulo. 

- Cerca de 60% na geração 
de emprego e renda da cidade 
deve-se ao setor do comércio.

Por volta do ano de 1764, 
nascia nessas terras a primei-
ra edificação da Vila de São 
Sebastião da Barra Mansa. 
Construída às margens do Rio  
Barra Mansa e do Rio Paraíba 
do Sul, a fazenda da Posse, da-
tada de 1768. O pequeno po-
voado foi crescendo e, em 3 de 
outubro de 1832, foi criada a 
Vila de São Sebastião de Barra 
Mansa, passando a fazer parte  

 
 

 
da vila terras desmembradas 
das vizinhas Resende, Valença 
e São João Marcos.

Junto a cidade, nascia seu 
potencial econômico por 

meio do Comércio!

Centro de diversos roteiros 
de tropas, Barra Mansa foi, em 
épocas remotas, o trajeto pre-
ferido pelos viajantes de Mi-
nas, São Paulo e Goiás, o que 
propiciou seu rápido desen-
volvimento. Entretanto, aque-
le caráter primitivo de simples 
pousada foi, pouco a pouco, 
perdendo-se, não só porque o 
intenso fluxo de mercadorias 
que transitavam em suas es-
tradas convidava ao estabeleci-
mento do comércio, como tam-
bém pela fertilidade das terras. 
Em seu crescente progresso, 
passou da pecuária à indústria.

Em meio a essa história, fa-
mílias que vinham de diferentes 
lugares, abriam seus comércios 
na cidade. A boa receptividade 
ao cliente e uma loja ao ladinho  
da outra, cada qual com sua ca-
racterística familiar, foi atrain-
do e agradando o consumidor 
que por aqui passava.

Uma cidade de muitas 
histórias e conquistas que 

perduram!

Possuímos um forte e tra-
dicional centro comercial, vital 
para a economia do município.

A  
 
 
Temos a tradição 
de um comércio de 
rua diversificado e de qua-
lidade é referência na região.
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O papel do contador e sua 
importância nas empresas atualmente
22 de setembro – Dia do Contador, uma função vital para as empresas.

A contabilidade mudou 
bastante nos últimos anos. A 
tecnologia chegou pra valer e 
o papel do contador acabou 
se tornando o de um con-
sultor para muitos e muitos 
empresários. Não há como 
imaginar um negócio que não 
conte com os trabalhos es-
senciais de um profissional da 
contabilidade.

Uma das funções mais 
marcantes do profissional da 
contabilidade é a sua atua-
ção nas questões tributárias 
da empresa, afinal o país tem 
uma legislação fiscal muito 
complexa, com leis bastante 
extensas. E o acompanha-
mento técnico e atualizado do 
contador sempre será impor-
tantíssimo nesse aspecto.

Dessa forma, eles ajudam 
a classe empresarial a enten-
der quais pontos da legisla-

ção tributária se aplicam ao 
seu negócio. Além de mostrar 
como agir para atender a to-
das as exigências impostas 
pelo fisco, adequando o ne-
gócio às novas determinações 
dos governos federal, estadu-
al e municipal.

Dentre tantas tarefas e 
comprometimento junto às 
empresas e prestadores de 
serviço, o contador é o grande 
conhecedor das obrigações 
trabalhistas da empresa. Ele 
atua com mais exatidão na 
emissão da folha de paga-
mento, geração de tributos, 
contratações e rescisões, 
emissão de documentos fis-
cais e outras tarefas.

Resumindo todo um tra-
balho sério, cauteloso, delica-
do, o profissional da contabi-
lidade passou a atuar ao lado 
do empresário, sendo a fonte 

de informações valiosas para 
fazer os negócios crescerem 
com solidez e saúde financei-
ra. 

E a classe lojista e empre-
sarial só tem a agradecer por 
essa profissão que se renova 
e que tem tanta importância 
no fortalecimento de uma 
economia!

A CDL parabeniza os 
contadores, profissionais 

responsáveis por gerarem 
informações para a tomada de 
decisões e  para que o próprio 

profissional possa entender 
como vender seus serviços e 

produtos no mercado! 
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Coluna Jurídica da CDL BM

Empresários podem ter créditos de Pis 
e COFINS a restituir

Muito se esperou pela de-
finição do STF a respeito da 
exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS.

Contudo, foi definida a 
tese, consagrando a vitória 
dos contribuintes, que passa-
ram a ter o direito de excluir 
o ICMS da base de cálculo das 
referidas contribuições.

Isto porque o ICMS, como 
imposto de consumo, que 
integra o próprio preço da 
mercadoria, é pago, não pe-
las empresas, mas pelo pró-
prio consumidor, de modo 
que as empresas apenas fi-

guram como intermediárias 
na relação jurídico-tributária, 
recebendo e repassando aos 
cofres do Estado os valores 
pagos pelos consumidores.

Com isso há significante 
redução da base de cálculo 
do PIS e da COFINS, geran-
do crédito aos contribuintes, 
que pode ser aproveitado via 
compensação tributária ou 
sujeitos a restituição.

Importante ficar atento, 
ainda, às várias teses secun-
dárias, decorrentes desta, 
pois existe uma avalanche 
de discussões irresponsáveis 

que tentam valer do mesmo 
entendimento firmado pela 
Corte Suprema, contudo, com 
decisões já desfavoráveis aos 
contribuintes.

Observe-se, que o julga-
mento definiu como marco 
inicial, para aqueles que não 
ajuizaram demanda judicial, 
visando excluir o ICMS da 
base de cálculo do PIS e da 
COFINS, o mês de março de 
2017, modulando os efeitos 
da decisão.

Portanto, a medida que o 
tempo passa aqueles que têm 
crédito vão começar a perdê-

-los pelo decurso do tempo. 
Fiquem atentos. 

Frederico Barbosa
Advogado especialista

em direito tributário

Advogado do escritório da CDL BM - 
Ronaldo Barbosa & 

Advogados Associados

Atendimentos aos 
sábados através de 
pré-agendamento.

Quem é empresário sabe a importância de ter segurança 
nas transações. Execute com mais agilidade suas operações, 
reduza a burocracia e otimize seu tempo.

Agende a emissão ou renovação do seu Certificado Digital 
com a CDL Barra Mansa.

CDL Ano Bom 
(24) 3325-8156
(24) 3325-8172

(24) 98119-0874

CDL Centro:
(24)  3512-0124 

(24) 99869-6165

@cdlbarramansa
www.cdlbm.com.br

CERTIFICADO DIGITAL É NA CDL BARRA MANSA!



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

UNIMED
Plano empresarial com 
mensalidades a partir

de R$126,36*
(*) Plano: Unimax 

Local empresa, faixa 
etária - 0 a 18 anos em 

Enfermaria.

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

mensalidades
para o associado e 

seus colaboradores.

Valores especiais 
para os associados 

e dependentes 
no laboratório de 
análises clínicas e 
da clínica  de fisio-

terapia.

Parceria em tratamen-
to ortodôntico para 

todas as idades. Apa-
relhos fixos, móveis e 
estéticos. Associados, 
funcionários e depen-

dentes. 

Desconto de
até 33% para

o associado nas
consultas clínicas 
em Medicina do 

Trabalho.

Descontos diferenciados para 
associados nas consultas clíni-
cas, exames e outros serviços 

em  Medicina do Trabalho. 
Empresas Grau de risco 1 e 
2 (sem riscos ambientais de 
demandem levantamentos).

CNA UNIFOAACHIEVE 
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.

SICOOB SICREDI

SESI

CRECHE ESCOLA 
FAVO DE MEL

UNINTERESTÁCIO DE SÁ

UBM –   
BARRA MANSA

SEBRAE

MC & 
CONSULTORIA E 
TREINAMENTOSSENAC

Desconto de  
20% - Programas 
de Qualificação 

Profissional.

Descontos especiais 
para associados em 

diversos produtos como: 
Financiamentos, Cheque 
Especial, Máquina Sipag, 

Antecipação de recebíveis, 
Cartão de crédito, Capital 

de giro, Tarifa de conta 
corrente, entre outros.

Condições especiais 
exclusivas como: 

Investimento Empresarial, 
Antecipação de Boletos, 
Manutenção de conta, 

Preço diferenciado para 
TED, Isenção para anuidade 
de Cartões de Crédito entre 

outros.

30% - SESI Clube; 
10% - Escola SESI e  

Consultas Médicas e 
Odontológicas.

Desconto de 10% nas 
mensalidades para novos 

alunos abrangendo os 
sócios da empresa, seus 
colaboradores e depen-

dentes.
Desconto de até 10% para os cursos 
de Graduação e Pós Graduação nas 
modalidades a distância, presencial 
e semipresencial e nas prestações 

de serviços Educacionais.

40% de desconto nas 
mensalidades para alunos 

novos; Inscrição gratuita no 
vestibular e Aplicação do 

vestibular nas dependências 
da empresa.  Extensivo aos 

dependentes diretos.

40% nos cursos de 1ª 
Graduação; 30% nos 

cursos de Pós-Gradua-
ção; 30% nos cursos da 
Educação continuada e 
25% nas mensalidades 

do Colégio de Aplicação 
UBM.

Programa de
capacitação, palestras 

motivacionais exclusivas 
para o associado e seus 

colaboradores.

Descontos exclusivos para 
associados: Cursos 15% / 

Consultoria 20%

SÓBRANCELHAS

PULSO CONSULTORIA

TULIP ADM. DE 
SEGUROS/PORTO 

SEGURO

MARIA  
BRASILEIRA

HGT-HIGITEC

A Unidade de Barra 
Mansa oferece 10% de 

desconto em produtos e 
serviços. 

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

com 30% de desconto. 

Desconto de 5% sobre o 
prêmio líquido do seguro 

escolhido.

Desconto de 40% 
sobre serviços 
de santização 

de ambientes e 
desconto de 6,5 até 

11% sobre o valor de 
seus serviços de Limpeza 

Residencial, Empresarial, Pós 
obra e Passadoria de roupas.

Descontos de até 60%, 
Limpeza, Higienizacão, 

Sanitizacão e 
Impermeabilização em geral

TRAT SPA URBANO

ASSESSORIA JURÍDICA

META  
CONTROLADORIA

ATOS CONSERVADORA

POUSADA DO LAGO

Consultoria aos associados através de 
agendamento pela CDL BM além de Assessoria 
Jurídica e Assistência na Defesa de Processos 
Judiciais, no Juizado Especial Cível de Barra 
Mansa ou junto à Vara do Trabalho de Barra 

Mansa.

Diagnóstico Financeiro
 da empresa, sem custo 
para o associado CDL.

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

conservação, portaria e manutenção de 
área verde.

Desconto de 10% de desconto 
em diárias durante a semana, 

finais de semana e feriados para 
associados CDL. Consultar tabela. 

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

COLISEUM ACADEMIA BEST TRAINING

Convênio para associados,
comércio varejista, prestação 

de serviço, MEI.

Descontos Especiais. Muscu-
lação a partir de R$58,50 e 

Passe Livre (12 atividades ) a R$ 
125,00. Spinning, Artes Mar-
ciais, Zumba e muito mais.

Valor de R$ 70,00 (setenta 
reais), sem taxa de inscrição 

para horário livre na muscula-
ção e 10% no plano mensal nas 
demais atividades – Atividades 
Aquáticas e Lutas: Muay Thai 

e Judô.

SEST SENAT
Convênio para utiliza-
ção pelo empresário 

do comércio varejista, 
prestador de serviço 

e MEI. Descontos 
especiais em todos os 

procedimentos.

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

massagens, cabelos, tratamentos 
faciais e Dia da Noiva.

ESTÉTICA 

EDUCAÇÃO / 
CAPACITAÇÃO

SAÚDE /
MEDICINA

OCUPACIONAL 

ENTIDADES 
PARCEIRAS

SEGURO E 
CONSERVAÇÃO

SERVIÇO

CONSULTORIA

LAZER / 
ACADEMIA



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:  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

Consultoria aos associados através de 
agendamento pela CDL BM além de 

Assessoria Jurídica e Assistência na Defesa 
de Processos Judiciais, no Juizado Especial 

Cível de Barra Mansa ou junto à Vara do 
Trabalho de Barra Mansa

Atendimento personalizado e Descontos 
Exclusivos em todos os certificados.

Resultados para sua empresa com 
segurança e credibilidade do SPC Brasil. 

Consultas e informações do sistema.

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

Aproveite as 
vantagens de quem 
mais entende de 
Varejo!
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Aquisição de descontos e benefícios 
dos convênios CDL como (plano de saú-
de, odontológico, cursos profissionali-
zantes, clubes, 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 campanhas 
institucionais, para motiva-
ção dos clientes em épocas 
próprias como Páscoa, Dia 

das Mães, Dias dos Pais etc...

Campanhas de Natal com 
grandes premiações, 

motivando 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 prestada 

pela Entidade para quais-
quer dúvidas que ele possa 

ter.

Prestação de serviço mo-
derno como Certificação 

Digital, para facilitar a vida 
do empresário com aten-

dimento e conforto para 
nossos associados além de 

preços diferenciados.

Estar sempre bem informa-
do sobre as novidades de 

mercado através
da revista impressa  

“O Lojista” que
é entregue a cada dois me-

ses gratuitamente a todos os 
associados. E informações 

na Revista Digital pelo site, 
Facebook e Instagram da 

entidade.

Encontros como nosso café da manhã 
para que o associado tenha um momen-
to 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 empre-
sários através de cursos (atendimento, 
vendas, planejamento orçamentário 
etc...) com um pequeno investimento, 
além de palestras gratuitas para todos os 
associados com assuntos pertinentes à 
categoria.

Participação em campanhas nacionais 
realizadas em todo Brasil,  junto ao Sis-
tema CNDL, demonstram a preocupação 
dos cedelistas com a vida da população 
e o desenvolvimento econômico-social 
do Brasil

Reivindicação do movimen-
to lojista em ações para me-
lhorias do nosso segmento, 
nas esferas  municipais, es-
taduais e nacionais, junto à 

CNDL e FCDL Rio de Janeiro. 
A CDL de Barra Mansa atua 

como porta voz do empresá-
rio para diversas ações.

SPC
O Lojista

ASSESSORIA
JURÍDICA
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CDL e PLENATRAN: novo convênio com benefícios pra você!
“Está tudo em dia com seu automóvel?”

CDL BM renova contrato 
com Sicredi!

Buscando mais benefícios para 
seus associados, o convênio com a 
PLENATRAN traz descontos espe-
ciais em serviços. 

A PLENATRAN é uma organiza-
ção que atende todas as exigências 
legais referentes a um Organismo 
de Inspeção Acreditado, no âmbito 
Federal, Estadual e Municipal, para 
prestar os serviços de Inspeção de 
Segurança Veicular para Automó-
vel, Caminhão, Camioneta, Camio-
nete, Microônibus, Ônibus, Rebo-
cados, Motos ou Assemelhados e 
Utilitário. Os associados CDL terão 

desconto de 10%  nos serviços de:

• Vistoria periódica do GNV 

• Vistoria de inclusão de Kit GNV

• Vistoria de modificação em veí-
culos leves e pesados 

• Vistoria de sinistro em veículos 
leves e pesados

• Laudo técnico

• Laudo de opacidade, linha me-
canizada ou análise de gases.

No mês de agosto, o pre-
sidente da CDL Barra Mansa, 
Leonardo dos Santos, acom-
panhado de diretores da en-
tidade e representantes do 
Sicredi assinaram novo convê-
nio que traz novos produtos e 
benefícios aos associados tan-
to para contas jurídicas quan-
to para contas físicas.

 Para o associado CDL, al-
gumas vantagens são: Isenção 
de 12 meses na tarifa de ma-
nutenção de conta corrente 
para novos associados. E má-
quina de cartões do Sicredi 
com isenção da mensalidade 

da maquininha de cartões nos 
primeiros 12 meses para no-
vos credenciamentos .

O Sicredi é a primei-
ra instituição financei-
ra cooperativa do Brasil.  

Entre em contato com a 
agência de Barra Mansa e uti-
lize os benefícios que trarão 
auxílio para seus negócios.

Veja mais detalhes dos be-
nefícios  para o associado CDL 
no nosso portal: 

www.cdlbm.com.br

Benefícios aos associados tanto para contas 
jurídicas quanto para contas físicas.
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Você já conhece o Espaço Bem Viver da Unimed? 

Localizado no Figorelle 
Shopping, no centro de Barra 
Mansa, o Espaço Bem Viver da 
Unimed conta com uma equi-
pe multidisciplinar formada por 
psicólogos, nutricionistas, fo-
noaudiólogos e educador físico 
visando prestar um serviço de 
qualidade e excelência a todos 
os clientes, através de ações di-
ferenciadas e planejadas com 

total comprometimento. 
Entre as atividades estão:

• Aulas de dança
• Fortalecimento muscular
• Grupo terapêutico
• Oficina da memória 
• Bate-papo sobre alimenta-

ção saudável
Tudo em local de fácil aces-

so, no coração de Barra Mansa.
 

Parceria Unimed / 
CDL Barra Mansa

Sempre buscando os melho-
res benefícios para os lojistas, a 
CDL Barra Mansa oferece aos 
associados e suas equipes de 
colaboradores o Unimax, plano 
de saúde empresarial da Uni-
med com tabela exclusiva para 
a entidade

“É muito importante para 

nós, da CDL, acompanharmos 
este trabalho feito pela Unimed 
para fortalecer cada vez mais 
esta parceria. As instalações 
estão excelentes e a população 
tem muito a ganhar para quali-
dade de vida e manutenção da 
saúde. Parabéns a Unimed por 
esse investimento”, diz o presi-
dente da CDL BM, Leonardo dos 
Santos.

Santa Casa adere ao Unimax / CDL BM  - plano de saúde com 
descontos para seus funcionários.
A Santa Casa de Misericórdia assinou um contrato com a CDL Barra Mansa aderindo 
ao plano de saúde Unimax para seus funcionários. Sendo assim, os colaboradores da 
Santa Casa, que desejarem contratar o plano de saúde Unimax , podem entrar em 
contato com a CDL e conhecer a tabela exclusiva de preços com planos completos, 
atraentes e com mensalidades a partir de R$ 126,36 por mês. 
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A CDL tem sido um 
agente efetivo em várias 
conquistas coletivas, sem 
nunca deixar de ter o 
foco no atendimento ao 
seu principal público: o 
empresário.

Sendo o segmento que representa a força de uma eco-
nomia local, pautada no comércio e na prestação de servi-
ço em seus variados setores, a CDL busca constantemente 
fortalecer o relacionamento e participação em ações no 
município junto às esferas municipal, estadual  e junto aos 
seus associados.

Nessa matéria, listaremos algumas delas realizadas re-
centemente e projetos que em breve entrarão em cena. 

Perante o poder público e comunidade, a CDL tem atu-
ado em ações institucionais na área da segurança, cidada-
nia, leis específicas, tributária, combate ao comércio ilegal, 
entre outras. 

Em agosto, a CDL patrocinou e apoiou o I Fórum Muni-
cipal de Segurança Pública com o intuito de debater temas 
que possam fortalecer o sistema de segurança da cidade, 
defendendo a importância da implantação de uma compa-
nhia independente da Polícia Militar.

Ainda no mesmo mês, a CDL participou de uma reunião 
o presidente da ALERJ, André Ceciliano, o prefeito Rodrigo 
Drable e o Deputado Estadual Marcelo Borges para discutir 
ações sobre as demandas econômicas e sociais para Barra 
Mansa. O encontro aconteceu na Fazenda Rochinha. 

E em projeto, já em andamento, está o Caravana nos 
Bairros que tem como principal objetivo estar junto ao co-
merciante de bairro, ouvindo suas demandas, aproximan-
do a entidade do empresário local, auxiliando-os em busca 
de soluções que fortaleçam as economias nos bairros a fim 
de que as empresas sintam o respaldo de uma entidade 
que é sua porta voz e com ela seus negócios possam cres-
cer com segurança e com união. 
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Click CDL
A CDL por Barra Mansa!  Acompanhe aqui as ações em que estivemos
envolvidos nesses dois meses!

Policiais Militares do 28º Batalhão foram ho-
menageados na sede na CDL Barra Mansa.

Diretoria da CDL Barra Mansa visita as instala-
ções do Espaço Viver Bem da Unimed.

Domingão de Compras 2021 foi sucesso: A ação da prefeitura contou com o apoio da CDL, Sicomércio e Aciap e a população aproveitou as atrações  e 
momento de compras com muita segurança e dentro dos protocolos contra a Covid-19.

Diretoria da CDL Jovem marcando presença na inauguração da CDL 
Centro.

CDL BM assina contrato com Sicredi para 
novos benefícios aos associados.

Inauguração da CDL Centro: a diretora 
de eventos CDL Juliana recebendo o 
Secretário Municipal de Ordem Pública 
William Silva Pereira.

CDL marcando presença no Fórum Regional 
do Turismo Fluminense realizado no 
Centro de Convenções General Sombra em 
Vassouras.

CDL e CDL Jovem inaugurando o novo posto 
de atendimento CDL Centro, na rua Rio 
Branco.

Placa do Posto Avançado de Atendimento sendo apresentada pelo 
Presidente Leonardo dos Santos, vice-presidente José Paulo Nogueira 
e presidente do Conselho Consultivo, Rilmo Vieira e Willian Arantes, 
presidente da CDL Jovem.




