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Causas

 OBESIDADE
causas, complicações e tratamentos 
Entenda quando o aumento de peso pode ser um sinal de alerta

Complicações

Tratamento

Unimed Volta Redonda

Dúvidas e mais informações pelos telefones: (24) 3336-6000 ou (24) 9 9280 1306. 
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Reunião 
Diretoria

Networking com a Polícia Militar

Saiba sobre cursos e parceria com CDL-VR

(24) 3344-8050 ou no site www.unifoa.edu.br. 

Março 2021 | O LOJISTA | 29
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Primeira reunião da nova diretoria da CDL-VR

Maurílio Marcelino da Silva - 

Vista da UniFOA, em Três Poços
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Reunião estadual das CDL´s Jovens

Conheça mais sobre a FOA

PARCERIAS
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CDL-VR REABRE ESPAÇO DE EVENTOS
PARA LOCAÇÃO 
Aluguel terá descontos e será apenas para treinamentos; contratantes vão ter que cumprir

“O nosso espaço é amplo e arejado, com portas, que 

Novo presidente da FOA

Eduardo está na FOA há 26 anos e é conselheiro da CDL de Volta Redonda

Eduardo Prado 
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-

CONFIRA AS REGRAS PARA ALUGUEL 
E USO DO ESPAÇO DE EVENTOS:

#1

#2

#3

#4

#5

“Todas as mamães gostam muito de ganhar alguma 
item de maquiagem, skincare e acessórios. Temos as 
opções de buquê de make, que em datas comemora-

ajudamos a montar. Muita gente não tem tempo 

-

depois a entrega em Volta Redonda e Barra Mansa. 
Isso facilita muito”, disse Jardele.

Atendimento ao cliente
Rede social e delivery ainda são principal aposta de lojistas em 2021 para manter vendas em alta 
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PROJETO CONEXÃO SOLIDÁRIA

3344-8050

“Uma coincidência que só reforça a 
importância desse caminhar junto. O seu 
Leonardo Mollica sempre foi um homem 
preocupado com o desenvolvimento da 

nossa cidade, de forma sustentável, buscan-
do a união dos lojistas, e hoje, ele dá nome a 

um campus que vai ajudar a salvar vidas. 
Para nós todos, é uma grande honra”

CONFIRA AS EMPRESAS 
QUE FAZEM PARTE DESSA 
CORRENTE DO BEM

CDL-VR já arrecadou mais de R$ 400 mil para
construção de 30 leitos de UTI/UI

Quem deseja vender mais precisa começar
a se movimentar agora 

Preparados para o

Dia das Mães?

Março 2021 | O LOJISTA | 2508 | O LOJISTA | Março 2021



Declaração completa

Como baixar o IRPF 2021

Imposto de Renda Pessoa Física 2021:

Sou MEI, preciso declarar
o Imposto de Renda em 2021?

receita.fazenda.gov.br

Março 2021 | O LOJISTA | 0924 | O LOJISTA | Março 2021



“Até o dia 31 de janeiro, 65,5 
milhões pessoas usaram o PIX 

para movimentar dinheiro entre 
quase 100 milhões de contas 

bancárias. Isso acontece 
porque cada pessoa pode 

cadastrar mais de uma conta”, 

PIX E O COMÉRCIO
Como usar a seu favor

Quem precisa fazer a declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física 2021

Prazo de entrega Formas de entrega

João Manoel Pinho de Mello

ATENÇÃO A 
GOLPES
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PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA

Como usar o PIX a favor do seu negócio

Kamisaria Freitas

O LOJISTA

Hélio de Freitas

O LOJISTA

Hélio

O LOJISTA

Hélio

O LOJISTA

Hélio

O LOJISTA

Hélio

O LOJISTA

Hélio
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Especial
MÊS DAS MULHERES
O QUE AS TORNAM DIFERENTES?

Empresário dá dicas para
  

CINCO AÇÕES QUE PODEM AJUDAR
1 - Não comece nada sem um planejamento

3 - Reconheça seus pontos fracos

 4 - Não acumule problemas

5 - Não gaste além da conta

Março 2021 | O LOJISTA | 2112 | O LOJISTA | Março 2021



Thais Andrade
de crescimento

CINCO AÇÕES QUE PODEM AJUDAR
1 – Se colocar à disposição

2 – Criar um plano de ação baseado em metas semanais

3 – Se especializar e atualizar constantemente

4 – Estar atento às necessidades individuais

Março 2021 | O LOJISTA | 1320 | O LOJISTA | Março 2021
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Jana Brum
Duas franquias e projeto
de abrir mais cinco

“Como vai saber se daria certo, se não tentou? 

certo, vai colher os frutos, se não, vai pelo 

buscar um caminho de acertos. O medo mata 
mais sonhos do que o fracasso”, comentou.

“Estar sempre em movimento, focada
no presente para colher frutos no futuro.”

Jana Brum
Duas franquias e projeto
de abrir mais cinco

 A dica de que para aproveitar datas como a Páscoa 

de quem nunca desistiu de crescer na carreira. Ludimila 
começou a trabalhar no comércio como vendedora. Ela foi 
se destacando até ser responsável pela supervisão das três 

caminho certo. 

a não desistir e cumprir com o objetivo. Isso foi reforçado 

 Ludimila acredita que para seguir tantos anos no 

reinventar a partir de cada um deles e gostar muito do que 

-
do a importância de estar sempre em movimento.

na UFF (Universidade Federal Fluminense). Trabalhou por 

 Ela disse que já havia se preparado para montar em 
sociedade duas franquia que tinham previsão de serem 

-

empreendimentos. A Cacau Show foi inaugurada em 

meta de ter sete franquias.  O que ela rendeu em apenas um 
ano sendo apenas minha me deu o que precisava para ter a 
segunda franquia que é a Santa Lolla mesmo num momento 

“Como vai saber se daria certo, se não tentou? 

certo, vai colher os frutos, se não, vai pelo 

buscar um caminho de acertos. O medo mata 
mais sonhos do que o fracasso”, comentou.

 A empresária contou que sempre teve vontade de 

laranjas e levava para vender onde morava. Não sabia calcu-

vendia pelo preço da bala que queria comprar. Eu já gostava 

-

-

conversar com ela se percebe o quanto gosta de estar em 

“Estar sempre em movimento, focada
no presente para colher frutos no futuro.”

Março 2021 | O LOGISTA | 1914 | O LOGISTA | Março 2021
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A empresária na loja Puket, que tem desde 2018

Jana Brum na recém-inaugurada Santa Lolla, em março

Ludimila começou na Casa do Biscoito como vendedora e hoje é sócia da empresa

Março 2021 | O LOJISTA | 1914 | O LOJISTA | Março 2021
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A empresária na loja Puket, que tem desde 2018

Jana Brum na recém-inaugurada Santa Lolla, em março

Ludimila começou na Casa do Biscoito como vendedora e hoje é sócia da empresa



É preciso aprender a ser
um aliado “delas”!

Ludimila Borges

#tamojunto
*Glauter Jannuzzi
escritor best-seller, autor dos livros DisrupTalks, Espirito de Startup e O Poder do PeopleChain, Professor, Mestre e Mentor. Fundou a 
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Philipe Reis
Dono da Grandú

Chocolateria

páscoa
chocolate

PHILIPE REIS
Dono da Grandú Chocolateria disse não para crise e já espera 
bons resultado este ano

páscoa
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Jana Brum
Duas franquias e projeto
de abrir mais cinco

“Como vai saber se daria certo, se não tentou? 

certo, vai colher os frutos, se não, vai pelo 

buscar um caminho de acertos. O medo mata 
mais sonhos do que o fracasso”, comentou.

“Estar sempre em movimento, focada
no presente para colher frutos no futuro.”

Jana Brum
Duas franquias e projeto
de abrir mais cinco

 A dica de que para aproveitar datas como a Páscoa 

de quem nunca desistiu de crescer na carreira. Ludimila 
começou a trabalhar no comércio como vendedora. Ela foi 
se destacando até ser responsável pela supervisão das três 

caminho certo. 

a não desistir e cumprir com o objetivo. Isso foi reforçado 

 Ludimila acredita que para seguir tantos anos no 

reinventar a partir de cada um deles e gostar muito do que 

-
do a importância de estar sempre em movimento.

na UFF (Universidade Federal Fluminense). Trabalhou por 

 Ela disse que já havia se preparado para montar em 
sociedade duas franquia que tinham previsão de serem 

-

empreendimentos. A Cacau Show foi inaugurada em 

meta de ter sete franquias.  O que ela rendeu em apenas um 
ano sendo apenas minha me deu o que precisava para ter a 
segunda franquia que é a Santa Lolla mesmo num momento 

“Como vai saber se daria certo, se não tentou? 

certo, vai colher os frutos, se não, vai pelo 

buscar um caminho de acertos. O medo mata 
mais sonhos do que o fracasso”, comentou.

 A empresária contou que sempre teve vontade de 

laranjas e levava para vender onde morava. Não sabia calcu-

vendia pelo preço da bala que queria comprar. Eu já gostava 

-

-

conversar com ela se percebe o quanto gosta de estar em 

“Estar sempre em movimento, focada
no presente para colher frutos no futuro.”
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A empresária na loja Puket, que tem desde 2018

Jana Brum na recém-inaugurada Santa Lolla, em março

Ludimila começou na Casa do Biscoito como vendedora e hoje é sócia da empresa
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A empresária na loja Puket, que tem desde 2018

Jana Brum na recém-inaugurada Santa Lolla, em março

Ludimila começou na Casa do Biscoito como vendedora e hoje é sócia da empresa



Thais Andrade
de crescimento

CINCO AÇÕES QUE PODEM AJUDAR
1 – Se colocar à disposição

2 – Criar um plano de ação baseado em metas semanais

3 – Se especializar e atualizar constantemente

4 – Estar atento às necessidades individuais
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Especial
MÊS DAS MULHERES
O QUE AS TORNAM DIFERENTES?

Empresário dá dicas para
  

CINCO AÇÕES QUE PODEM AJUDAR
1 - Não comece nada sem um planejamento

3 - Reconheça seus pontos fracos

 4 - Não acumule problemas

5 - Não gaste além da conta
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PESSOA FÍSICA E JURÍDICA
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Como usar o PIX a favor do seu negócio
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“Até o dia 31 de janeiro, 65,5 
milhões pessoas usaram o PIX 

para movimentar dinheiro entre 
quase 100 milhões de contas 

bancárias. Isso acontece 
porque cada pessoa pode 

cadastrar mais de uma conta”, 

PIX E O COMÉRCIO
Como usar a seu favor

Quem precisa fazer a declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física 2021

Prazo de entrega Formas de entrega

João Manoel Pinho de Mello

ATENÇÃO A 
GOLPES
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Declaração completa

Como baixar o IRPF 2021

Imposto de Renda Pessoa Física 2021:

Sou MEI, preciso declarar
o Imposto de Renda em 2021?

receita.fazenda.gov.br
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PROJETO CONEXÃO SOLIDÁRIA

3344-8050

“Uma coincidência que só reforça a 
importância desse caminhar junto. O seu 
Leonardo Mollica sempre foi um homem 
preocupado com o desenvolvimento da 

nossa cidade, de forma sustentável, buscan-
do a união dos lojistas, e hoje, ele dá nome a 

um campus que vai ajudar a salvar vidas. 
Para nós todos, é uma grande honra”

CONFIRA AS EMPRESAS 
QUE FAZEM PARTE DESSA 
CORRENTE DO BEM

CDL-VR já arrecadou mais de R$ 400 mil para
construção de 30 leitos de UTI/UI

Quem deseja vender mais precisa começar
a se movimentar agora 

Preparados para o

Dia das Mães?
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-

CONFIRA AS REGRAS PARA ALUGUEL 
E USO DO ESPAÇO DE EVENTOS:

#1

#2

#3

#4

#5

“Todas as mamães gostam muito de ganhar alguma 
item de maquiagem, skincare e acessórios. Temos as 
opções de buquê de make, que em datas comemora-

ajudamos a montar. Muita gente não tem tempo 

-

depois a entrega em Volta Redonda e Barra Mansa. 
Isso facilita muito”, disse Jardele.

Atendimento ao cliente
Rede social e delivery ainda são principal aposta de lojistas em 2021 para manter vendas em alta 
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CDL-VR REABRE ESPAÇO DE EVENTOS
PARA LOCAÇÃO 
Aluguel terá descontos e será apenas para treinamentos; contratantes vão ter que cumprir

“O nosso espaço é amplo e arejado, com portas, que 

Novo presidente da FOA

Eduardo está na FOA há 26 anos e é conselheiro da CDL de Volta Redonda

Eduardo Prado 
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Reunião estadual das CDL´s Jovens

Conheça mais sobre a FOA

PARCERIAS
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Reunião 
Diretoria

Networking com a Polícia Militar

Saiba sobre cursos e parceria com CDL-VR

(24) 3344-8050 ou no site www.unifoa.edu.br. 
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Primeira reunião da nova diretoria da CDL-VR

Maurílio Marcelino da Silva - 

Vista da UniFOA, em Três Poços
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Causas

 OBESIDADE
causas, complicações e tratamentos 
Entenda quando o aumento de peso pode ser um sinal de alerta

Complicações

Tratamento

Unimed Volta Redonda

Dúvidas e mais informações pelos telefones: (24) 3336-6000 ou (24) 9 9280 1306. 
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