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 Nesta edição, temos matérias voltadas para 

tecnologia, saúde e exemplos de como as empresas da 

cidade não só superaram a crise econômica provocada pela 

pandemia, como já estão planejando mais investimentos e 

acreditando num fim de ano com mais vendas. 

 Outubro também é o mês das crianças, data 

importante, que ajuda a alavancar as vendas e serve de 

termômetros para o Natal. Vários setores da economia 

apresentam uma procura maior por presentes, além do 

segmento de lazer e gastronomia, que também têm um 

aumento maior de consumidores em busca de 

confraternizar com as crianças.

 Aproveito para desejar um mês de outubro com 

excelentes vendas, com planejamento para os próximos dois 

meses, que serão de muito trabalho. A dica é já procurar a 

nossa Central de Empregos para começar a buscar por 

profissionais qualificados para as vagas temporárias.

 Estivemos no Fórum Nacional do Comércio, em 

Brasília, que foi promovido pela Confederação Nacional das 

Câmaras de Dirigentes Lojistas (CNDL), com palestras que 

trouxeram mais esperança para os próximos meses.

No nosso site você encontra uma reportagem completa. 

Aos poucos, estamos
retomando a economia

E

PALAVRA DO PRESIDENTE | Gilson Ferreira de Castro

 ntramos no último trimestre do ano com excelentes 

notícias. Lançamos em Outubro a nossa campanha Natal 

Família, que este ano terá sorteio de uma moto zero 

quilômetro para os lojistas participantes, de um carro e uma 

moto zero quilômetro, além de um notebook para serem 

sorteados entre os consumidores. Os detalhes da campanha 

estão nesta edição da revista. Vamos estar juntos com o 

Governo Municipal em outras ações para alavancar as vendas 

e deixar o Natal ainda mais bonito, resgatando a autoestima 

da nossa cidade. 

 Estamos otimistas também com o fim de ano, uma 

vez que a economia já dá sinais de crescimento, com 

recuperação depois do avanço da vacinação e das medidas 

preventivas, apontando para novos investimentos que vêm 

sendo anunciados neste segundo semestre. Nós, da CDL, 

temos trabalhado forte para que o desenvolvimento 

econômico, respeitando os protocolos de segurança 

sanitária, se consolide, oferendo capacitação para nossos 

associados e comerciantes, como foi o curso de vendas pelo 

whatsapp, promovido também no final de Outubro. E 

teremos muito mais.

 Nosso compromisso em ver a cidade crescer está 

aliado com as políticas públicas e o trabalho do Governo 

Municipal, que desde que assumiu vem melhorando a 

infraestrutura da cidade, investindo na iluminação, em 

segurança e recapeamento. Ficamos muito felizes com a 

notícia do projeto de revitalização da Rua 33, na Vila Santa 

Cecília, um dos principais centros comerciais, com shopping, 

diversos restaurantes, serviços e lojas de variados 

segmentos. A Nova 33 vai ficar ainda mais bonita e dando 

mais mobilidade urbana.

 Voltamos também com a locação dos nossos 

espaços para eventos corporativos, como palestras, 

whorkshop e cursos, seguindo todas as medidas preventivas, 

possibilitando que as empresas voltem a ter um espaço com 

toda a infraestrutura necessária para realizar capacitações 

com foco na melhoria do atendimento, ainda mais agora 

nesta reta final para dezembro, qualificando os trabalhadores 

para receberem os consumidores, com o aumento no fluxo de 

pessoas no comércio.

Sigam as nossas redes sociais, que 

sempre trazem novidades para você, 

lojista e consumidor.

Um forte abraço a todos e lembrem-se,
juntos somos mais fortes!
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ESPAÇO CDL

CDL-VR adere à campanha de
combate à violência doméstica

  Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda 

(CDL-VR) aderiu à campanha “Sinal Vermelho Contra a 

Violência Doméstica”, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Idosos 

Direitos Humanos (SMIDH). A CDL também está 

incentivando as empresas a aderirem à campanha para que 

haja uma ampliação da rede de apoio a essas vítimas.

 Agora, qualquer pessoa, que sofre algum tipo de 

violência e pedir ajuda na CDL, poderá receber o 

acolhimento, dentro do que prevê a campanha, que tem 

como objetivo identificar por meio de “X” marcado em 

alguma parte visível do corpo, vítimas que não podem falar 

verbalmente no momento sobre o que estão passando. 

No caso daquelas, que relatarem algum tipo violência, os 

funcionários da CDL estão capacitados a ligarem para os 

órgãos de segurança especializados para buscar ajuda e dar 

o apoio necessário. 

 Segundo a diretora social da CDL, Maria 

Auxiliadora de Ávila Marcelino, a Dorinha, o objetivo de se 

fazer essa parceria, é unir forças no combate à violência 

doméstica, crescente no país. “Nossa casa recebe dezenas de 

pessoas todos os dias e a Prefeitura viu como um ponto de 

apoio necessário à campanha. Nós, também entendemos 

que a nossa entidade tem seu papel social de ajudar em 

campanhas de conscientização, como essa, que visa 

combater a violência”, afirmou. A CDL Volta Redonda já está 

com cartaz na sua sede e também enviando por email 

marketing aos associados e vai fazer uma divulgação do novo 

serviço em suas redes sociais. 

A
 A CDL reforça que os telefones de denúncias 

são o 180, Central de Atendimento à Mulher, e o 190, da 

Polícia Militar. “Qualquer pessoa que presenciar, ouvir 

ou souber de uma vítima de violência, pode fazer a 

denúncia, que o anonimato é garantido. O importante é 

ajudar essas vítimas”, acrescentou.  A Campanha do Sinal 

Vermelho foi lançada no ano passado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB), com o apoio do Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos.

 A campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que define o 

programa como uma das medidas de combate à violência contra a mulher, agora é 

lei federal, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em julho deste ano. 

 A letra X escrita na mão da mulher, de preferência na cor vermelha, 

funciona como um sinal de denúncia de forma silenciosa e discreta de situação de 

violência. A ideia é de quem perceber esse sinal na mão de uma mulher que procure 

a polícia para identificar o agressor.

 Com a sanção da Lei, os Poderes Executivo e Judiciário, o Ministério 

Público, a Defensoria Pública e os órgãos de segurança pública poderão fazer 

parceria com estabelecimentos comerciais privados para a promoção e realização 

do programa “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica” para ajudar a mulher 

vítima de violência. A medida já conta com o apoio de mais de 10 mil farmácias pelo 

país e recentemente recebeu a adesão formal do Banco do Brasil.

 A nova legislação também altera a modalidade da pena da lesão corporal 

simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e cria o 

tipo penal de violência psicológica contra a mulher.

COMO VAI FUNCIONAR?

 O funcionário do estabelecimento deve agir  

 com rapidez, acolhimento e discrição.

 Se possível, anote os dados da vítima: nome  

 completo, endereço, CPF e/ ou registro de  

 identidade e telefone.

 

 Ligue para o 190 e acione a Polícia Militar.

 Se a mulher tiver que deixar o local, repasse  

 os dados para a polícia.

SOBRE A CAMPANHA SINAL VERMELHO



Fim de ano gera oportunidades com
contratações temporárias

  O final de ano é a época mais esperada pelo 

comércio. Nesse período, que tem o Natal, data comercial 

mais importante para a grande maioria dos setores, e o Ano 

Novo que também gera bastante movimentação nas lojas, 

muitas empresas precisam, inclusive, fazer contratações 

temporárias para suprir o alto volume de clientes e manter o 

nível de qualidade de atendimento, principalmente. Com os 

sinais de recuperação da economia, a expectativa é de que os 

lojistas voltem a utilizar mais esse modelo de contratação.

 Eliana Vilela, especialista em Recursos Humanos, 

com mais de 25 anos de experiência, afirma que o final de 

2021, realmente traz boas expectativas para quem está 

buscando uma oportunidade através do emprego 

temporário. “As empresas vão em busca de recuperar as 

perdas durante a pandemia, com a melhoria da economia e a 

vacinação crescendo, acredito que tenha aumento nos 

diferentes ramos, vestuário, calçados, entre outros. Vejo 

com otimismo a retomada da economia”, analisa a 

especialista. 

 Nos últimos anos, os lojistas têm se atentado mais 

para o processo de contratação. Selecionar candidatos, 

independente do modelo de serviço, seja temporário ou não, 

se tornou uma atividade cada vez mais detalhada, já que se 

busca o candidato que melhor se encaixa na visão da 

empresa. “Recursos Humanos ou Gente e Gestão, seja lá 

qual o nome que se dê, tem ocupado lugar de destaque. Os 

líderes estão entendendo que, por mais automações que 

tenhamos, existem pessoas nas organizações, e é o grau de 

engajamento delas que pode determinar o fracasso ou 

sucesso de uma empresa. Contudo, ainda percebo que 

estamos engatinhando e os empresários precisam fazer esse 

discurso realmente fazer valer em atitudes que evidenciem 

esse contexto”, afirma Eliana.

 A psicóloga, que é proprietária do Ser - Instituto de 

Psicologia e Desenvolvimento, junto com a sua sócia Silvia 

Namorato, afirma que os candidatos precisam se qualificar 

bem, por conta de uma exigência maior por parte das 

empresas. “Como estamos falando de varejo,  deve-se sorrir, 

gostar de gente, ter acolhimento. Essas são as primeiras 

características a serem observadas. As pessoas estão 

carentes e precisam de atenção. Uma outra competência 

que busco identificar é como o candidato lida com os 

problemas. Busca se vitimizar ou enfrenta buscando 

soluções? Nesta questão dá indicativos se tem ou não a tão 

cobiçada inteligência emocional”, orienta.

 Trabalhar temporariamente pode ser também uma 

possibilidade de efetivação, uma vez que muitas empresas 

buscam reter talentos. “Mesmo que não for de imediato, eles 

ficarão em um banco de talentos. Tudo depende das 

entregas realizadas no período de temporário”, afirma 

Eliana, que complementa, dando uma dica para o perfil 

profissional que tem sido mais procurado pelos 

contratantes. “Profissionais que denotam enfrentar as 

adversidades com entusiasmo e resiliência e que buscam se 

conhecer e administrar suas emoções e assim agregar valor 

à empresa, são os mais procurados”, acrescenta. 

 Para as empresas que vão utilizar o modelo de 

contratação temporária, é importante se manter atento e 

dar um treinamento adequado, para que os profissionais 

possam se adaptar rápido e produzir resultados de 

qualidade. Portanto, na hora de fazer a contratação, a 

especialista em RH, sugere que busquem admitir com os 

mesmos critérios utilizados nas demais vagas. "É hora de 

avaliar competências, utilizar esse período para  treinar e 

desenvolver o profissional que pode se tornar efetivo. 

Lembrando que a performance do profissional contratado 

refletirá no resultado da sua empresa”, conclui. 

O

EMPREGO/ VAGAS DE FIM DE ANO
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O associado solicita a seleção de pessoal e informa 

os critérios e perfil para a vaga disponível através de 

acesso restrito e exclusivo no site ou agenda reunião 

presencial com a psicóloga na sede CDL-VR.

O processo seletivo será feito por meio de análise de 

currículos, entrevista por competência, dinâmica de 

grupos e teste psicológico, quando necessário.

Após a seleção, serão encaminhados até três 

candidatos que mais se aproximem da vaga para 

entrevista na empresa do associado. Caso seja 

efetivado o candidato, o associado terá como taxa de 

serviço, 15% do valor proposto para a vaga 

oferecida.

No caso de não ser efetivado nenhum dos 

candidatos, uma nova seleção será feita e 

encaminhados novos candidatos. No caso de não ser 

aproveitado nenhum candidato nas duas seleções, a 

taxa de serviço será cobrada. Se for necessário novo 

processo seletivo para a mesma vaga poderá ser 

feito, com os critérios de cobrança pelo serviço 

especializado, já definidos.

NOTÍCIAS CDL/ CENTRAL DE EMPREGOS

Outubro 2021 | O LOJISTA | 07

Associado conta com serviço 
para contratações temporárias
no fim de ano

Entenda, em quatro etapas, como 
funciona detalhadamente o processo 
na Central de Empregos:

  Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda 

(CDL-VR) realiza o serviço de processo seletivo para os 

associados que desejam fazer contratação de funcionários. 

Por meio da Central de Empregos, a entidade faz a seleção 

de currículos, entrevista com a psicóloga e encaminhamento 

dos melhores candidatos para as empresas. Para isso, a 

equipe faz uma entrevista com os contratantes com o 

objetivo de entender bem a cultura da empresa e selecionar 

os profissionais de acordo com o perfil alinhado com a 

cultura, missão, visão e valores, explicou a 

gerente-executiva, Lisandra Storck. 

 “Nesse fim de ano, com a expectativa de que as 

contratações temporárias voltem a ser feitas com mais 

frequência, a Central já está preparada para atender aos 

associados, além de já orientar para iniciar o quanto antes 

todo o processo seletivo, uma vez que, com a demanda maior 

por esses profissionais, aumentam também as chances de 

quem deixar para última hora de ter mais dificuldade de 

encontrar trabalhadores melhores qualificados”, afirmou. 

 A recrutadora da CDL-VR, Verônica Maranhão, deu 

orientações valiosas para quem deseja fazer esse modelo de 

recrutamento. Ela afirma que é muito importante que a 

empresa faça uma análise das perspectivas de vendas e 

carga de trabalho, para que possa identificar o número exato 

de profissionais temporários para o Natal, que precisará 

contratar para atender com qualidade à demanda de final de 

ano. “Final de ano é muito corrido e ciente disso, o associado 

já deve iniciar os preparativos para contratação de 

funcionários extras para que tenha condições de treinar 

seus colaboradores de acordo com as necessidades de seu 

negócio. Muitos pecam nesse quesito, perdem clientes e 

deixam de aumentar sua receita pelo fato de não 

prepararem bem seus funcionários. Importante frisar que o 

colaborador é um representante da empresa e precisa 

receber o máximo de informações para que possa atender, 

encantar e fidelizar o cliente”, disse.

  Neste processo, o associado tem total respaldo da 

Central de Empregos. “Somos parceiros dos associados da 

CDL, cujo objetivo principal é atrair e selecionar 

profissionais qualificados para suprir as necessidades de 

formação dos times de trabalho, de acordo com as 

competências exigidas para cada negócio. Agora, a Central 

de Empregos está com uma novidade! Foi implantada, 

recentemente, uma plataforma digital, automatizando o 

processo, oferecendo mais qualidade e agilidade nas etapas 

de seleção.

Todos os candidatos deverão, obrigatoriamente, fazer seu 

cadastro no site. Isto trará um enorme ganho nas etapas de 

seleção e gestão dos atendimentos aos associados”, falou 

Verônica.

 Com essa novidade, que facilita o processo, 

certamente será possível contribuir com mais eficácia no 

preenchimento das vagas habituais e, principalmente, no 

período de contratação extra para o Natal. A recrutadora 

recomendou que os associados estejam atentos para as leis 

também. “É fundamental que esteja atento à legislação que 

rege a contratação de trabalhadores temporários para que 

não tenha desgastes no processo. Buscar auxílio de um 

contador será interessante, caso não tenha uma estrutura 

de RH internamente”, completou.

A
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CONSUMIDORES VÃO CONCORRER

A UM CARRO E UMA MOTO
ZERO KM E MAIS NOTEBOOK

C
 om a retomada da economia e um crescimento acumulado no ano de 6,6% do volume de vendas em nível nacional, a 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) lançou dia 23/09, na sua sede, a campanha Natal Família, que tem 

como objetivo fortalecer o comércio em dezembro. O evento, que também comemorou os 52 da CDL, contou com um número 

reduzido de convidados em respeito às medidas restritivas, além de seguir todos os protocolos vigentes de prevenção à 

Covid-19, como distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos com álcool 70%.

 Os consumidores este ano vão concorrer a um carro e uma moto, os dois, zero quilômetro, além de um notebook.  A 

campanha para esse público-alvo só vai começar em dezembro, quando as lojas participantes vão distribuir os cupons. Eles 

poderão participar comprando a partir de R$ 60,00 para ter direito ao cupom. 

 Uma das grandes novidades neste ano é a valorização ainda maior dos associados que aderirem à campanha, com o 

sorteio de uma moto zero quilômetro. O lojista já pode fazer a reserva do kit, que tem quantidade limitada, pelo telefone (24) 

3344-8050. A CDL lembra que as empresas de Pinheiral também podem aderir à campanha. Este ano, a campanha conta com 

o patrocínio da empresa Transporte Generoso e do Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil), além do apoio da 

Prefeitura de Volta Redonda em diversas ações culturais, que serão realizadas em conjunto. 

 NOTÍCIAS CDL-VR/ CAMPANHA NATAL FAMÍLIA

Associados puderam ver de perto os prêmios que serão sorteados
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 “Nossa campanha deste ano foi pensada na valorização do comércio, que mesmo neste momento de 

pandemia, continuou gerando emprego e renda, abrindo suas portas, e quando não foi possível, como em 2020, com 

mais de 80 dias fechado, as empresas ampliaram o atendimento por delivery. Os comerciantes de todos os setores 

mostraram sua força e seu compromisso com a cidade. E sortear uma moto é mostrar que continuamos incentivando a 

venda online, que veio para ficar”, afirmou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.

 Já para os consumidores, a escolha dos prêmios vem também prestigiar quem valorizou o comércio local, 

comprando na cidade e fazendo parte dessa rede de empregabilidade, que, além de gerar postos de trabalho, contribui 

para o fortalecimento da economia e o desenvolvimento sustentável. 

 “Somos gratos também a toda população que manteve esse laço com as empresas locais, que continuaram 

realizando suas compras e estamos muito otimistas que dezembro vai consolidar a retomada da economia, porque com 

mais pessoas vacinadas e as medidas preventivas, mais os consumidores se sentirão seguros para voltar a frequentar o 

comércio como antes de 2020”, acrescentou. 

 

Segundo Gilson, o sorteio também ajuda a promover o comércio, a aumentar as vendas e atrair consumidores de outras 

cidades, uma vez que Volta Redonda é a cidade com o maior número de estabelecimentos comerciais, são mais de 10 

mil, empregando quase 50 mil pessoas, nos setores de varejo, serviço e gastronomia.

 Este ano, o Kit Lojista, para participar da campanha, que inclui cartazes e adesivos para as lojas, vai custar R$ 

289,00, para associados, podendo ser parcelado em até quatro vezes, dando direito a participar do sorteio da moto.  Já 

as empresas, não associadas, podem adquirir o kit por R$ 480,00, mas não poderão participar do sorteio da moto para 

os lojistas. Para participar do sorteio, será necessário ser associada a CDL-VR.

PRÊMIOS
Sorteio para lojistas:
* 01 moto zero quilômetro
* Apenas para empresas associadas 
que aderirem à campanha.

Sorteio para consumidores:
* 01 carro zero quilômetro 
* 01 moto zero quilômetro 
* 01 notebook 

COMO PARTICIPAR:
Lojistas

Adquirir o Kit Lojista no valor de R$ 289,00 para associado (valor parcelado em 04 vezes); e R$ 480,00, para 

não-associado. Telefone para a reserva do Kit: (24) 3344-8050.

Consumidores

Para participar, o consumidor que comprar a partir de R$ 60,00 receberá um cupom para cadastrar no site 

natalfamilia.com.br, onde também, a partir do dia 1º de dezembro, será disponibilizado o regulamento da 

campanha. 

SOBRE OS SORTEIOS
DIA DOS SORTEIOS: 27/12/2021

HORÁRIO: 16h
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Ações serão integradas com Natal
da Cidadania da prefeitura

O

 NOTÍCIAS CDL-VR/ CAMPANHA NATAL FAMÍLIA
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  projeto “Natal da Cidadania”, que está sendo 
planejado pelo Governo Municipal, prevê uma cidade mais 
iluminada, com chegada de Papai Noel, ações na Praça Brasil, 
Jardim dos Inocentes e Praça Pandiá Calógeras, no bairro 
Sessenta, além de outros pontos da cidade. 
 Este ano, a  CDL de Volta Redonda vai realizar 
diversas ações conjuntas com a prefeitura, entre elas, o 
roteiro gastronômico com o CDL Encanta, a arredação de 
brinquedos para a doação e fará parte da mobilização para 
atrair mais turistas e consumidores para a cidade.
 “Vimos o projeto da prefeitura e está muito bonito 
e, com certeza, o objetivo do prefeito Neto, em resgatar a 
autoestima da população, que vem sofrendo tanto com a 
pandemia, terá sucesso, porque as equipes da prefeitura 
estão muito empenhadas em fazer dar certo, buscando 
parcerias e achamos importante fazer parte desse projeto 
maior, de resgate da cidade”, afirmou Gilson de Castro, 
presidente da CDL-VR.

 A apresentação do projeto foi feita pelo secretário 
municipal de Cultura, Anderson de Souza, que esteve no 
lançamento do Natal Família, acompanhado da secretária de 
Planejamento, Cora Pacheco; e do secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.  
 “Precisamos que todas as ações estejam alinhadas, 
porque queremos fazer o melhor Natal de Volta Redonda, 
tanto para quem trabalha com o comércio, como para a 
população e para quem visita a cidade. Volta Redonda vai 
respirar Natal em dezembro, desde a entrada da cidade, 
passando pelos pontos turísticos, centros comerciais e os 
bairros. E a parceria com a CDL vem somar a essa grande 
missão que temos. O município vai ter a decoração mais 
bonita e moderna dos últimos anos”, acrescentou.
 Pelo edital de licitação para a empresa responsável 
pela decoração, o município está disposto a investir R$ 2,4 
milhões para deixar a cidade em clima de Natal. Serão pelo 
menos 1.050 cascatas de LED de 10 metros, entre outros 
adornos, adereços e material para realizar o projeto. 

Anderson de Souza, secretário de Cultura, durante apresentação do Natal da Cidadania, que este ano tem a CDL também como parceira
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 Para promover os bares e restaurantes, a CDL 

Volta Redonda está criando um projeto piloto e cultural com 

foco no Natal. Em princípio, está prevista a apresentação de 

um Quarteto de Cordas, que irá percorrer os principais 

centros comerciais, levando a magia do Natal por meio da 

música nesses estabelecimentos. As datas das 

apresentações ainda vão ser definidas com os donos dessas 

empresas. O quarteto que ganhou o nome de CDL Encanta 

será formado por músicos do grupo Feeling, que se 

apresentou no lançamento da campanha, no dia 23 de 

Outubro.

 “Nosso objetivo é criar um clima natalino para 

quem for às compras ou sair para aproveitar a noite 

gastronômica da cidade. A família vai poder ir ao comércio e 

depois aproveitar um desses roteiros, que também serão 

incentivados a oferecerem pratos típicos de Natal. Assim, 

valorizamos esse setor que foi um dos mais impactados pela 

pandemia”, acrescentou Gilson.

CDL ENCANTA 

Cultura & gastronomia
 Além dos sorteios, a CDL também vai doar e 

arrecadar brinquedos com lojistas, que poderão ter pontos 

de doação. Tudo que for arrecadado será para distribuir, 

inicialmente, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, que será 

o grande palco do Natal, com quiosques, casa do Papai 

Noel, entre outros eventos. “Nossa campanha sempre teve 

esse compromisso com a solidariedade, buscando ajudar 

com alguma arrecadação e doação e, para este ano, 

resolvemos fazer algo que possa integrar ao Natal da 

Cidadania, mostrando que quando trabalhamos juntos, 

unimos forças, somos mais fortes. Os brinquedos serão 

destinados à Prefeitura que vai fazer a distribuição em 

dezembro”, disse.

Solidariedade  presente no
Natal Família

Rafael Mendes, diretor de Comunicação, falou sobre o projeto para associados

Quarteto de Cordas, do Grupo Feeling, fará a apresentação em bares e restaurantes
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  campanha Natal Família, da CDL Volta Redonda, 
que este ano vai sortear uma moto zero km para os 
associados que aderirem à ação, também vai sortear um 
carro e uma moto zero quilômetro, além de um notebook 
para os consumidores que comparem a partir de R$ 60,00 
no comércio. Durante o lançamento realizado no dia 23/09, 
os associados que participaram do evento elogiaram a 
iniciativa da CDL em promover uma grande campanha, 
principalmente, depois de um 2020 turbulento, por conta 
da crise econômica e política gerada pela pandemia da 
Covid-19.
 “Ficamos felizes em participar da campanha. Esse 
é o primeiro contato presencial que temos com a CDL-VR e 
gostamos muito da campanha. Além do sorteio, que vai 
movimentar ainda mais o comércio, a parte social também 
chamou muita atenção. Esperamos que sejam arrecadados 
muitos brinquedos para que as crianças que não tem tantas 
condições tenham um Natal mais feliz. Temos a 
oportunidade também de sermos sorteados e ganharmos 
uma moto, o que motiva ainda mais e temos certeza que 
será um incentivo a mais para nós empresários. Todo 
mundo sai satisfeito”, comentou Amanda, auxiliar executiva 
da Hans Muller do Brazil.

 Quem também achou a campanha muito positiva 
foi a empresária Alane Azevedo, da Duodecor. “Nós como 
lojistas contamos com a parceria com a CDL-VR para 
incentivar ações positivas para nossos negócios. Nosso 
primeiro ano como associados e esperamos encaixar nosso 
modelo empresarial de acordo com o ambiente da entidade. 
Assim como o presidente Gilson falou, temos que nos unir 
para fortalecer o setor dos lojistas da cidade. A campanha, 
independentemente do prêmio, é essencial para valorizar 
os empresários e ajudamos também outras classes como a 
dos artistas, com as ações que serão apresentadas, e o Natal 
da Cidadania também. Nossa vontade é sempre contribuir”, 
afirmou. 

A

NOTÍCIAS CDL/NATAL FAMÍLIA

Associados elogiaram campanha que vai
sortear grandes prêmios este ano

Amanda, auxiliar executiva da Hans Muller do Brazil, elogiou a campanha Natal Família

Alane Azevedo, da Duodecor, também achou ação positiva com integração
ao Natal da Cidadania
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NOTÍCIAS/ NATAL FAMÍLIA

Patrocinadores falam sobre importância
de apoiar campanha

 ste ano, o Natal Família conta com os patrocínios 
da Transporte Generoso e também do Sicoob (Sistema de 
Cooperativas de Crédito do Brasil), que estão investindo na 
campanha, contribuindo para tornar possível o sorteio de 
grandes prêmios: um carro e uma moto zero quilômetro 
para os consumidores, além de um notebook, e ainda uma 
moto zero para os lojistas participantes.
 Para o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, o 
apoio dessas duas empresas foi fundamental para tornar a 
campanha possível. “É uma ação muito cara, com sorteios de 
prêmios de alto valor, e sem esses parceiros de tantos anos, 
que sempre nos apoiam, seria muito difícil realizar, por isso, 
somos muito gratos a eles”, afirmou.
 No lançamento da campanha, no dia 23/09, a 
Transporte Generoso, que tem sido uma grande parceria da 
CDL-VR em diversos projetos nos últimos anos, realizou 
ações para divulgar a empresa, com um vídeo de 30 
segundos, falando dos serviços voltados para os lojistas, 
distribuiu brindes e ainda apresentou o mascote da 
empresa, que encantou os convidados, que foram recebidos 
por ele. 
 “Hoje, aqui no evento, tivemos também a 
oportunidade de apresentar uma iniciativa nossa, que é o 
Generoso+ Leve, uma agência onde o cliente pode enviar 
encomendas de até 10 kg para os estados do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Espírito Santo. Em breve estaremos com uma 
agência aqui em Volta Redonda e estamos confiantes com o 
sucesso do projeto. Além do nosso serviço de grandes 
encomendas com as empresas, atendemos a população com 
entregas menores também”, comentou Evangelista Nobre, 
gerente da Transporte Generoso Volta Redonda.

 O executivo também falou da importância de 
apoiar projetos como a campanha Natal Família. “É muito 
importante apoiarmos iniciativas como essa. Nossa 
empresa tem crescido bastante nos últimos anos e temos 
um princípio primordial que mantemos sempre, que é o de 
gerar riqueza. Isso no sentido de investir também em ações 
que valorizem a classe do comércio de Volta Redonda. É 
uma preocupação da empresa esse desenvolvimento de 
todo o setor empresarial e da sociedade, já que é o setor que 
gera mais empregos, mais negócios e frutos para todos. 
Então, apoiar a campanha alinha-se com nossos valores e 
nossa visão como empresa”, acrescentou.
 Já o Sicoob reforçou a parceria com a entidade ao 
longo dos últimos anos. “Parceria maravilhosa nossa com a 
CDL. Estamos muito felizes em apoiar a campanha Natal 
Família. Essa campanha é muito esperada pelo comércio, já 
que proporciona ao lojista uma oportunidade de beneficiar 
os seus clientes. É uma forma deles valorizarem os 
consumidores e de nós valorizarmos o comércio de Volta 
Redonda, com a chance de ganharem prêmios grandes como 
as motos, o carro e o notebook. O movimento está voltando 
a fortalecer, a aquecer e a produzir mais negócios. A 
expectativa é alta e esperamos que essa campanha traga 
muitos benefícios para os lojistas”, disse Andrezza 
Medeiros, gerente geral Sicoob.

E

Representantes da Generoso

Mascote da Transporte Generoso encantou convidados durante lançamento
da campanha Natal Famíia Gilson e representantes do SICOOB
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VENDAS / SÃO COSME E DAMIÃO 

Confira alguns momentos do lançamento
da campanha Natal Família
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MATÉRIA DE CAPA/ COMÉRCIO

PAULO DE CASTRO
84 anos, comerciante

Pioneiro do comércio do Retiro, um dos maiores centros comerciais de Volta Redonda

 O bairro Retiro, em Volta Redonda, foi um dos primeiros a surgirem com a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, com novos 

moradores, atraídos pelo desenvolvimento econômico que a CSN prometia trazer na década de 1940. Muitas famílias vieram de diversas partes do 

país em busca de uma vida melhor na cidade que mais crescia na região. E a maioria delas veio de Minas Gerais. E não foi diferente para a família do 

empresário Paulo Faria de Castro, de 84 anos.  

 Ele foi um dos primeiros a investirem no bairro que se tornaria um dos principais centros comerciais de Volta Redonda. Paulo é fundador 

do Grupo Correta, mas até chegar ao que é hoje, um conglomerado com dez lojas, nas cidades de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa, Angra dos 

Reis e Barra do Piraí, incluindo duas franquias da Portobello Shop, a história desse empreendedor foi de luta e muito esforço. O Grupo Correta foi 

fundado em 1974, com a primeira loja no bairro Retiro. E a gente aproveita para contar para você um pouco dessa trajetória inspiradora para muitos 

empreendedores. 

 O bairro Retiro hoje conta com mais de três mil estabelecimentos comerciais e uma população de aproximadamente 50 mil moradores. 

Por ser o bairro mais populoso da cidade tem uma subprefeitura, diversos bancos e hospital, além de diversos serviços nos mais variados segmentos, 

lojas e características próprias. 

 Para quem conheceu o bairro, ainda sem nenhuma infraestrutura, ter crescido comercialmente com ele, criado raízes e constituído 

família, é recompensador ver todo o desenvolvimento do qual é parte integrante, sendo um dos pioneiros, junto com tantos outros empresários, que 

vêm ajudando a construir a história de Volta Redonda nos últimos 70 anos. 
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Um empreendedor nato

MATÉRIA DE CAPA/ EXEMPLO DE EMPREENDEDORISMO

Paulo de Castro foi um dos primeiros 
comerciantes do bairro Retiro

O
  comerciante Paulo Faria de Castro, de 84 anos, 
deles, mais de 50 anos dedicados ao comércio, foi um dos 
primeiros a acreditarem no potencial econômico de Volta 
Redonda e sempre se agarrou às oportunidades que a vida 
lhe apresentou. Sua história de empreendedorismo começa 
em Divino, Minas Gerais, que, na época, era um distrito da 
cidade mineira de Carangola. Aos 14 anos, ele já sabia bem 
como fazer negócios. De família humilde, ele sempre teve 
tino para o comércio. Trocou uma égua por um bar, que, na 
época, chamava “venda”, e aos pouco, foi transformando 
numa mercearia. A família decidiu vir para Volta Redonda e, 
em 1954, eles chegavam à cidade, com o sonho de um 
recomeço em busca de uma vida melhor.
 “Quando cheguei no Retiro, não tinha nada, nem 
água encanada, a gente usava água de poço, era tudo mato e 
terra e poucas casas. O bairro ainda estava praticamente 
sem estrutura, aos poucos, fui vendo esse lugar se tornar o 
que é hoje, uma cidade, praticamente. Crescemos juntos, 
enfrentando todos os obstáculos”, relembrou, ao contar 
sobre a chegada em Volta Redonda.  
 O primeiro emprego foi como ajudante de 
pedreiro.  Trabalhou também como auxiliar num dos 
primeiros açougues do Retiro, onde foi gerente, e também 
onde conheceu a esposa, Lucília Eulália Ferreira de Castro, 
com quem teve três filhos, Emílio, Gilson e Ricardo. Os três 
herdaram a veia empreendedora do pai e são empresários.
 Paulo sonhava em cursar economia, chegou a 
passar no vestibular para estudar em Resende, mas como 
trabalhava muito não conseguiu incluir a faculdade na rotina 
corrida. Serviu o Exército e chegou a sargento, mas, a 
carreira militar não era suficiente para ter a vida que 
sonhava quando menino. E resolveu investir num novo 
emprego, fez prova para entrar na CSN, onde trabalhou por 
muitos anos, mas, seu espírito empreendedor continuava 
inquieto. E mais uma vez, usando a criatividade, resolveu 
investir para complementar a renda. Nas folgas, viaja para a 
cidade do Rio, onde comprava produtos e revendia aos 
amigos no trabalho.
 “Meu salário na CSN era bom, mas eu queria 
melhorar, e tudo que eu buscava no Rio, perfumes 
importados, rádios, entre outros, tinha boa saída entre meus 
colegas na empresa, no final, as minhas vendas superavam o 
que eu ganhava na companhia. Consegui juntar uma boa 
economia, que me ajudaria mais tarde em outros 
investimentos”, contou.

 Seu Paulo, como é conhecido, mais tarde também 
foi sócio de um açougue da família da esposa. Ainda 
trabalhando na CSN, recebeu a proposta de comprar uma 
distribuidora de alimentos que fornecia produtos para os 
funcionários da companhia, a Comap, e comprou com 
apoio da esposa Lucília. “A vida sempre colocou muitas 
oportunidades a minha frente e, de repente, vi a primeira 
oportunidade de ter um negócio só nosso”, contou. 
 Ele continuou trabalhando na CSN e a esposa 
tomava conta da empresa, que compraram com muita 
dificuldade. “Conseguimos comprar uma grande carga de 
macarrão da Belprato por um preço bem abaixo do valor de 
mercado e aproveitei para vender não só na loja como 
revender para outros mercadinhos, bares e fizemos um 
bom dinheiro, que nos ajudou muito a planejar nosso 
futuro”, contou. 
 Das muitas histórias do início como comerciante, 
essa é uma que o seu Paulo mais gosta e tem orgulho de 
contar. A do Mercado São Paulo, uma pequena loja que ele 
comprou na Avenida Sávio Gama, que chegou a ter uma 
filial no Santo Agostinho. Ele viajava para fazer compras 
para abastecer a empresa, na maioria das vezes, em São 
Paulo e Minas Gerais. Uma das primeiras que ele teve 
orgulho de ver crescer e que deu origem ao Grupo Correta. 
Com o sucesso do mercado, ele pôde comprar o terreno 
onde hoje funciona a primeira loja Correta.
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Grupo Correta tem
dez lojas e gera 210
empregos diretos

MATÉRIA DE CAPA / COMÉRCIO

 Antes do Mercado São Paulo, ele chegou a ter 
outra empresa, de sociedade, a Distribuidora Três Américas 
Porcelana e Louças e vendia para vários lugares, incluindo 
Angra dos Reis, Três Rios e Petrópolis, principalmente, para 
hotéis, bares e restaurantes, que investiam em melhorar 
esses estabelecimentos. “Chegamos a vender mil cinzeiros 
para o cantor Cauby Peixoto, que era dono de uma boate no 
Rio, todo com litografia de fios de ouro. Vendíamos também 
pratos, travessas e outros produtos com fino acabamento e 
estávamos conquistando diversos clientes. Foram anos de 
muita luta, mas conseguimos crescer aos poucos, sempre 
aproveitando as oportunidades”, lembrou.

 Em 1974, a Correta Comercial Retiro era 
inaugurada na Avenida Antônio de Almeida. A empresa 
também era de sociedade com a esposa Lucília, sua 
companheira de vida e que sempre o apoiou nessa trajetória 
empreendedora. A empresa foi crescendo e se tornando 
uma referência no setor de material de construção.
 Apaixonado pelo comércio, ele ensinou esse amor 
pelos negócios para os filhos, os três, comerciantes, com 
dom e talento herdados do pai. “O Gilson com cinco anos já 
ficava na loja, ajudava, querendo aprender e nunca mais 
deixou de ser comerciante. Tenho orgulho dos meus filhos, 
graças a Deus, tive a família que sonhei ter um dia”, contou. 

Seu Paulo com os filhos Emílio, Ricardo e Gilson

 Hoje, mesmo aposentado, ele ainda visita as 
lojas todos os dias, gosta de ouvir os funcionários, 
conversar e dar conselhos. “O funcionário é o bem mais 
precioso que uma empresa tem. Precisamos estar sempre 
atento a eles, dando apoio, investindo, ouvindo, tratando 
com respeito e ajudando no seu desenvolvimento. Sou 
muito grato por tudo que conquistei até agora, com muito 
trabalho e apoio da minha família”, acrescentou.  

 O Grupo Correta, que nasceu do 
empreendedorismo e esforço do empresário Paulo Faria 
de Castro, não parou de crescer. Hoje são dez lojas, oito 
Corretas e duas franquias da Portobello Shop, que juntas 
geram 210 empregos diretos. A primeira loja do grupo, a 
do Retiro, inaugurada em 1974, emprega 64 pessoas. 
Hoje, a primeira loja tem 2 mil metros quadrados e mais 
uma loja, o Galpão, onde funciona também o 
estacionamento próprio da empresa. Já a Correta de 
Resende foi inaugurada em 1992.
 A Correta, no bairro Aterrado, foi inaugurada 
em 2003. Em 2006, era inaugurada mais uma empresa, a 
Portobello Shop, franquia, que funciona ao lado da loja do 
Retiro. A franquia também ganhou uma filial em Resende, 
em 2008. O Galpão da Correta no bairro Belmonte, em 
Volta Redonda, foi inaugurado em 2015. Em 2016, foi 
inaugurada a loja de Barra Mansa, e, em 2019, a de Angra 
dos Reis. E, agora em 2021, a primeira filial da empresa em 
Barra do Piraí. Somando todas as lojas são 20 mil metros 
quadrados.

Um homem visionário
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VENDAS/ RETOMADA DA ECONOMIA

Comércio de Volta Redonda reage e vendas de
fim de ano prometem ser melhores que 2020 

  palavra que vem motivando o comércio de Volta 
Redonda durante este ano de 2021 é reação. O setor 
acompanha a tendência nacional de crescimento depois das 
medidas de flexibilização, mantendo as lojas abertas sem 
interrupção este ano, diferentemente de 2020, quando o 
comércio somou mais de 80 dias fechado, entre a sequência 
de fecha e abre. Já este ano, com um entendimento melhor 
do Governo Municipal sobre a importância de se manter os 
empregos, gerar renda e cuidar das pessoas, com mais 
investimento em saúde, já foram vacinados mais de 90% com 
a primeira dose e quase 60% da população com a segunda.
 Segundo pesquisas divulgadas recentemente, a 
economia vem apresentando sinais de recuperação durante 
todo ano. De acordo com dados apresentados pela 
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), até o 
início do último trimestre, houve aumento de 5,9% nas 
vendas do comércio varejista, em relação aos 12 meses 
anteriores. Eles afirmam ainda que a confiança dos 
empresários, em julho, registrou 100 pontos, de acordo com 
informações da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Cenário que 
se apresenta favorável e mostra como o fim de ano é de alta 
expectativa para os lojistas.

 Em Volta Redonda, a expectativa dos lojistas já é 
grande para o último trimestre deste ano, iniciado agora em 
outubro. As vendas para o Dia das Crianças devem ajudar a 
manter esse crescimento, com uma expectativa de até 10% 
de aumento, bem diferente de 2020, quando se registrou um 
dos piores desempenhos dos últimos dez anos. A data 
também segue sendo um termômetro para as vendas de 
Natal, que tem previsão de baterem recorde se comparadas 
ao ano passado. Além disso, o fim do ano também 
movimenta diversos setores como gastronomia, lazer, 
turismo, entre outros. No setor de varejo, lojas de roupas, 
acessórios e calçados, não só nos centros comerciais, como 
também nos bairros, já registraram um aumento nas vendas 
nos últimos nove meses, quase alcançando o patamar de 
antes da pandemia.
 A cidade vem mantendo a geração de empregos em 
alta, com um saldo positivo de quase 2.500 postos de 
trabalho. O cálculo é do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), que leva em conta demissões e 
admissões. Esse dado é de janeiro a julho deste ano. 
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Loja Bia Modas, no bairro Vila Rica, é mais um exemplo
de crescimento e superação na pandemia 

 empresária Lélia Cristina Rodrigues, 

proprietária da Bia Modas, no bairro Vila Rica, tem uma 

história visionária e que mostra a característica típica do 

lojista voltarredondense: o pensamento de sempre 

expandir e crescer. A loja completou 17 anos este ano e 

surgiu a partir da percepção da empreendedora de que 

havia um espaço para loja infantil no bairro e aproveitou a 

oportunidade. 

 “Trabalhei por 15 anos na rede privada e sempre 

tive vontade de empreender. Pesquisei na Vila Rica e vi 

que não tinha uma loja de roupas infantis, então aluguei 

um pequeno espaço, onde fiquei por três anos e fui 

prosperando. Mudei para outro depois, onde estive por 

sete anos e hoje estou com minha própria loja há mais 

sete anos. Nesse tempo fui agregando mais produtos: 

roupas para adulto, masculino e feminino, sem deixar o 

infantil, e ainda temos cama, mesa e banho, além de 

brinquedos e vários outros itens”, afirmou.

 Sobre qual o desafio maior em quase duas 

décadas de trabalho, ela não hesitou em responder: a 

pandemia. “Com o período da pandemia fiquei sem chão, 

mas tinha que continuar, então, chamei a equipe para me 

ajudar e comecei a comprar o que estavam procurando no 

momento. Pijamas, conjuntos de moletom, lingerie e 

roupas confortáveis. Foi difícil para mim comprar online, 

já que gosto de viajar, trazer as mercadorias e investir em 

novas ideias. Nesse momento, meu maior desafio foram 

as vendas virtuais. Postava no Facebook e Instagram e eu 

mesma entregava”, disse.

 Segundo ela, aderir a esse modelo de vendas foi 

primordial. “Ficou mais fácil a compra online para o 

cliente pela comodidade de comprar sem sair de casa e se 

expor aos riscos, mas nossa loja segue todos os 

protocolos de segurança e está aberta para melhor 

atender a todos. As estratégias principais foram os tipos 

de mercadorias e investir no marketing. Inclusive, 

contratei uma profissional para alcançar novos clientes e 

aumentar o faturamento da loja, fazendo campanhas de 

liquidações, descontos e investindo nas redes sociais. O 

desafio para mim é fazer vídeos, porque sou tímida, mas 

vou tentando. Estamos sempre em busca de melhoria e 

quem sabe um dia faço uma live”, comentou.

A
 A expectativa para o fim de ano é de melhoria 

com as notícias do avanço da vacinação. “Nesse período 

atual houve uma melhora à medida que as pessoas 

estão sendo vacinadas. Percebemos que elas estão 

dando mais valor à vida, à família e amigos e querem 

confraternizar e presentear. Estou muito otimista, as 

vendas onlines vieram para agregar, já que gosto muito 

do contato com os clientes que fiz nesses 17 anos. Hoje 

considero como amigos e tenho muita gratidão. Nosso 

foco é atendê-los com qualidade, simpatia e um 

atendimento personalizado que faça o cliente voltar 

sempre. É essa a nossa visão”, finalizou. 

A empresária Lélia Cristina Rodrigues, proprietária da Bia Modas, há 17 anos
fazendo a diferença no comércio
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Crush Store, no Aterrado, é uma das lojas que 
registraram crescimento após flexibiliação

VENDAS/ RETOMADA DA ECONOMIA
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 hailane Curty e Ricardo Nascimento, proprietários da 

Crush Store, loja de roupas e acessórios femininos, no Aterrado, 

afirmam que a recuperação é percebida através da movimentação 

maior de clientes. “A recuperação tem seguido em ritmo de 

crescimento. Depois da flexibilização das medidas de isolamento 

social e o avanço da vacinação, os clientes já se sentem mais 

confiantes em ir até a loja”, afirma o empresário.

 Os empreendedores começaram a loja há dois anos e 

nove meses, unindo os interesses dela na área de moda e o talento 

dele como empresário. Ela sempre gostou de acompanhar as 

tendências e todo o cotidiano do universo feminino, enquanto ele 

sempre acreditou nesse segmento, fazendo, assim, com que a Crush 

Store se tornasse um sonho realizado pelos dois. O nome, inclusive, 

foi escolhido justamente por ser um termo que está relacionado à 

paixão das mulheres por roupas e acessórios.

 Em 2021, a pandemia trouxe desafios e, com o passar do 

tempo, superação. “Os maiores desafios foram o aumento dos 

custos da matéria-prima, a alta carga tributária, gestão de pessoas, 

concorrência alta e se manter inovando, além de lidar com a 

instabilidade do mercado. Considerando que os consumidores 

reduziram as compras por impulso, nós focamos ainda mais em 

vendas com propósito, entendemos a necessidade do consumidor e 

oferecemos solução e praticidade. O que nos ajudou também foi o 

serviço de entrega de peças para prova e compra a domicílio”, afirma 

Thailane. 

 Redes sociais são ferramentas obrigatórias que ficaram 

evidentes nessa pandemia. E é algo que já fazia parte da cultura da 

empresa e só cresceu a partir do ano passado. “Utilizamos de forma 

ativa, realizando sorteios, dando brindes, fazendo ações com 

influenciadores digitais, e trazendo propostas de looks prontos. 

T

Realizamos campanhas de interações nas nossas redes sociais, 

promoções nas mudanças de estações e estamos trazendo novidades 

semanalmente, isso faz com que os clientes estejam sempre 

retornando à loja. Hoje com a internet todos já se adaptaram a 

comprar on-line e as plataformas digitais viraram vitrine, facilitando a 

vida do consumidor na hora de escolher o que deseja”, acrescenta 

Ricardo.

 Com isso, a esperança é de que daqui para frente, as coisas 

só melhorem cada vez mais e as vendas retornem aos melhores níveis. 

“A expectativa é das melhores. À medida que as taxas de vacinação 

aumentam e os casos de COVID, consequentemente, diminuem, os 

consumidores retornam à compra presencial com mais segurança, o 

que pode ocasionar um aquecimento no mercado ainda maior”, finaliza 

a empreendedora. 

Thailane Curty e Ricardo Nascimento, proprietários da Crush Store
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DuoDecor é destaque em decoração, móveis
e atendimento do setor moveleiro

U
 m dos setores que vêm numa crescente que 
chama atenção nas estimativas das pesquisas de 
comércio é o moveleiro. E com a chegada do segundo 
semestre, a expectativa é alta para que o cenário melhore 
ainda mais e a tendência é que as vendas aumentem. 
Segundo informações da Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, o IBGE, o setor cresceu 22,1% nos últimos 12 
meses e teve alta de 17,5%, no primeiro semestre deste 
ano.
 E se atualmente os clientes têm mais acesso 
informação, a exigência aumenta e as possibilidades 
também. Com isso há destaque para empresas focadas 
em móveis planejados, como a DuoDecor. Há cerca de um 
ano, dois arquitetos, Alane Azevedo e Fabricio Salviano, 
que já tinham experiência na área de planejados, 
resolveram empreender e aplicar seus conhecimentos, 
trazendo um conceito diferenciado e personalizado para 
atender a grande procura pelo serviço. 
 “Final de ano sempre é festa, ainda mais nesse 
período de pandemia, onde a casa se tornou o refúgio 
para todos. O hábito de querer deixar tudo organizado e 
bonito para as festas de fim de ano também é um ritual. 
Nesses últimos três meses do ano, as pessoas começam a 
se programar para investir recursos, muitas vezes, 
oriundos do décimo-terceiro salário. A variação é bem 
grande na procura, tanto para poucos ambientes como a 
residência inteira”, afirmou Fabrício.
 A arquiteta Alane Azevedo destacou que 
móveis planejados trazem uma identidade diferente. 
“Quando saímos, gostamos de escolher nossas roupas, 
nosso corte de cabelo, gostamos de formatar nosso 
estilo, ou seja, personalizar! Quando falamos em móveis 
planejados, falamos de móveis personalizados, falamos 
em criar espaços que tenham nossa identidade, que seja 
funcional e estético, e que atendam nossas necessidades 
ali, sejam eles ambientes pequenos ou grandes. E a 
personalização sempre agrega valor. Com os móveis 
planejados não seria diferente”, disse.
 Apesar de ter procura tanto de residências 
quanto escritórios, a contratação do serviço por 
profissionais autônomos também vem crescendo. A 
maioria tem investido em espaços para divulgar o 
trabalho. “Os profissionais autônomos têm investido em 
suas marcas pessoais, em oferecer um serviço 
diferenciado e com isso enxergaram que seu negócio, seja 
qual for, é percebido como um todo, desde o espaço até o 
serviço. Com isso aumentaram o investimento em 
decoração e interiores, visto que hoje qualquer lugar bem 
elaborado vira um painel instagramável, dá mais vida ao 
ambiente”, disse a empreendedora. 

 Por falar em Instagram, a empresa que nasceu ano 
passado, está totalmente engajada nas mídias sociais. 
 Fabrício explicou como trabalham para manter as 
vendas e atrair clientes online. “Na nossa rede social 
colocamos fotos, em sua maior parte, das montagens de 
nossos projetos elaborados na loja ou projetos vindos de 
algum especificador (arquiteto/designer de interiores), o 
que cria um vínculo maior com o cliente e mostra que ele 
pode ter seu projeto personalizado bem próximo, sem se 
referenciar com projetos inviáveis. Disponibilizamos 
também um canal que permite que nossos clientes opinem 
para dar mais informações sobre o relacionamento com a 
loja”, completou Fabrício.
 O arquiteto afirmou que a pandemia foi um desafio 
e influenciou bastante na forma de trabalho deles. 
“Entendemos que na quarentena tivemos que tornar nosso 
atendimento diferenciado e acolhedor, porque esse período 
desestruturou muita a forma de vida das pessoas. Todos nós 
tivemos que nos reinventar de alguma forma e a tecnologia 
foi uma grande aliada, desde um atendimento online a 
serviços bancários, que facilitaram o fechamento de vendas 
sem a necessidade de sair de casa. Os clientes entenderam 
também que a pandemia já não tinha um prazo para terminar 
e que teriam que seguir com os planos independentemente 
dela”, finalizou.

VENDAS/ FIM DE ANO

Proprietários da DuoDecor
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Clínica Urosul, fundada há 16 anos, investe
em expansão com nova sede e serviços

COMÉRCIO E SERVIÇO/ SAÚDE

O empreendedorismo está presente em todas as áreas e segmentos. Uma mente empreendedora é importante para o 
desenvolvimento de todo profissional, não importa a área em que atue. A Urosul, clínica de urologia e cirurgia, tem uma 
trajetória de sucesso há 16 anos na área de saúde. A empresa foi fundada por médicos, que a administram, com visão de 
empresário, pensando em como realizar o melhor atendimento, inovação, espaço físico bem equipado e diversas 
características que são comuns aos empreendedores. A empresa já está investindo numa nova clínica ainda mais moderna.

A Urosul nasceu em 2005, tendo como fundadores, os sócios e médicos Marco Antonio Salgueiro Júnior e Clayton Lagoa 
Bellei, com o objetivo de prestar serviços urológicos de excelência aos pacientes. Em 2016 houve a admissão do novo sócio, o 
médico Leonardo Chiesse. Ao longo desses anos, eles têm buscado crescer a cada dia, investindo em uma equipe de 
profissionais qualificados, atendimento humanizado, infraestrutura e tecnologia. Atendem pessoas de toda região Sul 
Fluminense, na Torre III do Shopping 33, em Volta Redonda.

A revisa O LOJISTA conversou com o sócio Marco Antonio para conhecer mais sobre a atuação da clínica e sobre os desafios 
como empresários da área da saúde.

O LOJISTA: Quais atendimentos vocês fazem?

Marco Antonio: Realizamos consultas médicas em urologia, 
anestesiologia, clínica de dor, cirurgia geral e proctologia. 
Também fazemos atendimento especializado em fisioterapia 
pélvica, ultrassonografia urológica e geral. Nossa clínica 
também realiza exames urológicos como o estudo 
urodinâmico completo e procedimentos cirúrgicos 
urológicos ambulatoriais. Nosso atendimento inclui ainda 
cirurgias urológicas hospitalares, inclusive de alta 
complexidade, como as videolaparoscópicas, robóticas e de 
próstata com laser. 

O LOJISTA: Quais os desafios de gerir uma clínica com 
diversos atendimentos?

Marco Antonio: Gerenciar é uma tarefa que exige muito 
esforço e visão estratégica do setor e do negócio. Os 
desafios são muitos, como um bom controle financeiro, pois 
os custos de funcionamento são altos, uma gestão eficiente 
das agendas, ter colaboradores capacitados e preparados 
para o atendimento, ter metas e objetivos claros, 
investimento em marketing, e, principalmente, atendimento 
humanizado e de qualidade.

O LOJISTA: As pessoas, depois de tudo que vem 
acontecendo devido à pandemia, tem se preocupado mais 
com a saúde? Qual a importância disso na sua visão?

Marco Antonio:  Sim. As pessoas têm se preocupado mais 
com a saúde principalmente com o cenário atual de 
pandemia. A importância disso é a busca pela promoção de 
saúde visando uma melhor qualidade de vida, um bem estar 
físico, mental e emocional. 
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O LOJISTA: Fale um pouco sobre a relação de vocês com os 
clientes/pacientes. Sobre qualidade no atendimento.
 
Marco Antonio: A importância de um bom atendimento ao 
cliente é lhe proporcionar uma experiência única, que lhe 
encante e queira compartilhar este momento com outras 
pessoas. Precisamos nos colocar no lugar das pessoas, saber 
ouvir e entender suas necessidades para que possamos dar 
soluções aos seus problemas de forma individualizada e, 
principalmente, humanizada. 

O LOJISTA: Falando sobre negócios, como você avalia a 
importância da gestão empresarial, mesmo sendo uma 
clínica que trabalha com saúde?

Marco Antonio: A excelência na gestão empresarial é a 
chave do sucesso para qualquer negócio, e não seria 
diferente para os empresários da área de saúde. Todos os 
sócios têm formação especializada inclusive com MBA em 
gestão empresarial com ênfase em saúde e estamos em 
constante aprimoramento.

O LOJISTA: Vocês trabalham bem com as mídias digitais. 
Qual a importância das redes sociais para vocês?

Marco Antonio: Trabalhamos com mídias digitais, como 
nosso site, Instagram, Facebook, Youtube, etc. Temos uma 
equipe especializada em marketing digital. O marketing 
digital é de suma importância para nosso negócio, pois é a 
maneira de comunicar com o público de forma direta, 
personalizada e no momento certo. Com isso, fortalecemos 
a relação com nossos clientes e a nossa marca.

O LOJISTA: Quais os planos para o futuro da 
empresa/clínica?

Marco Antonio: Estamos iniciando um projeto muito legal, 
uma nova clínica está sendo construída em um novo espaço 
físico com instalações modernas, amplas, para oferecermos 
um ambiente acolhedor e personalizado para nossos 
clientes e, claro, não perdendo o foco no atendimento de 
excelência de toda nossa equipe de profissionais. 

O LOJISTA: Como vocês avaliadam a parceria com a 
CDL-VR?

Marco Antonio: A CDL Volta Redonda é uma entidade que 
foi fundada em 1969 e tem uma atuação relevante para 
toda classe lojista, prestadores de serviços e a comunidade. 
A parceria foi muito importante para nós, pois estreita 
nosso relacionamento com os empresários e lojistas 
associados, fortalecendo e divulgando nossa marca e 
podendo oferecer nossos serviços aos associados. Como 
benefícios por sermos parceiros, temos descontos na 
Certificação Digital, podemos usar a Central de Empregos, 
realizar consultas ao SPC/Serasa, além de contar ainda com 
a capacitação que a instituição oferece como palestras e 
encontros dos associados e eventos promovidos pela CDL, 
como o Happy Hour.

COMÉRCIO E SERVIÇO/ SAÚDE
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NOTÍCIAS FISCAIS

  novo sistema informatizado utilizado para 
administrar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), e que emite gratuitamente a nota fiscal 
eletrônica, entrou em operação no dia 20, em Volta 
Redonda. De acordo com o secretário municipal de Fazenda, 
Erick Higino, a operação de implantação do novo sistema foi 
realizada com sucesso e já se encontra em funcionamento.
 “Iniciamos no dia 17/09 a transição do sistema 
antigo para o novo que, na prática, a maioria dos contadores 
já conhecia e relembrou durante apresentação oficial na 
semana passada”, afirmou o secretário, citando os benefícios 
que serão gerados com a medida.
“Com o fim da taxa para emitir as notas fiscais, além da 
economia para o contribuinte, acredito que muitas 
empresas irão se legalizar, inclusive os 
Microempreendedores Individuais (MEIs), aumentando a 
arrecadação do ISS e movimentando a economia”, 
acrescentou Erick.
 A integração do novo sistema com os de gestão da 
prefeitura foi realizada pela Empresa de Processamento de 
Dados de Volta Redonda (EPD-VR). De acordo com dados da 
SMF, Volta Redonda conta com cerca de 11,4 mil 
contribuintes inscritos. Nos primeiros oito meses deste ano, 
a secretaria contabilizou a emissão de aproximadamente  
1.250 milhões de notas fiscais no município.

 Desde maio do ano passado, uma taxa era cobrada 
de empresários, microempreendedores ou qualquer 
prestador de serviço. A cobrança, feita mensalmente, girava 
entre R$ 7,90 (microempreendedores individuais) e R$ 
49,90. O valor era referente ao custo de aquisição do 
software usado para emissão da nota por uma empresa 
contratada pela antiga gestão.
 “Desde o início do ano estamos trabalhando para 
melhorar o ambiente de negócios e movimentar a economia, 
como parte da recuperação da nossa cidade. São muitos os 
desafios, mas estamos avançando mais a cada dia”, afirmou o 
prefeito Antonio Francisco Neto.

Novo sistema gratuito de emissão de notas
fiscais eletrônicas já está em funcionamento

O

Fonte: Secom/PMVR
Serviço volto a ser de graça para emitir nota fiscal eletrônica



Outubro 2021 | O LOJISTA | 25

NOTÍCIAS TRIBUTÁRIAS/ REFIS

 s empresas que estão com dívidas a partir do dia 
31/03/2021 com o município têm até outubro para 
regularizarem a situação fiscal, aproveitando os benefícios 
oferecidos pelo Programa de Parcelamento de Créditos 
Fiscais (Refis Municipal), que vale também para pessoa 
física.  O programa, de acordo com a lei municipal 5.786, não 
vale para empresas em dívida ativa com valores de débitos 
superiores a R$ 2,5 milhões.
 Os débitos poderão ser pagos à vista ou 
parcelados, em cotas mensais e sucessivas.  O valor de 
descontos de juros, multas e honorários, será calculado de 
acordo com a forma de pagamento, sendo menor conforme 
a quantidade de parcelas escolhidas. Para quitação do 
débito com valor integral, à vista, por exemplo, serão 
retirados 100% de multas e juros, dando desconto de 80% 
no valor dos honorários de custas processuais. 

 Ainda segunda a lei, nenhuma parcela poderá ser 
inferior a R$ 100,00 para pessoa física e a R$ 500,00 para 
pessoa jurídica. Em janeiro de cada exercício, a parcela será 
atualizada pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo 
(IPCA). O requerimento para adesão ao Programa deverá 
ser formalizado em até 180 dias após a publicação lei 
5.786/2021, do dia 28 de abril deste ano, por isso, o prazo de 
adesão vence agora em outubro. O pagamento da primeira 
parcela definirá o vencimento das demais. O não pagamento 
na data do vencimento acarretará multa de 1% ao mês ou 
fração sobre o valor da parcela. Poderão ser incluídos no 
“Refis”, eventuais saldos remanescentes de parcelamentos 
ou reparcelamentos em andamento. 

Mais informações em new.voltaredonda.rj.gov.br.

Prazo para empesas solicitarem refinaciamento de
débitos com município termina agora em outubro

A
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 eja qual for o porte do seu negócio, seu volume de vendas ou de clientes, a Zamix tem a solução ideal para conectar o 
seu comércio, mas para você saber qual é a melhor, é fundamental entender quais são as principais necessidades da sua loja. 
Comerciantes da região contam com as opções empresarial e comercial, de acordo com o perfil de seu negócio. 
 Quais são atividades que mais dependem de internet na sua empresa? Passar a maquininha de cartão, reforçar a 
presença da sua marca no ambiente virtual, acessar o sistema de controle de estoque? Ou realizar treinamentos virtuais para 
a equipe, videoconferências ou atendimento virtual? Confira as principais diferenças entre as opções empresarial e comercial 
e escolha a melhor para a sua loja:

TECNOLOGIA/ COLUNISTA CONVIDADO

Empresarial x Comercial: qual é a melhor solução
de internet para o meu comércio?

S

Tecnologia exclusiva na região conecta até os cômodos mais difíceis da sua casa

*Valéria Barboza

*Valéria Barboza é assessora de Comunicação e jornalista da Zamix. 

Tipos de serviço prestado

Empresarial

Link dedicado: é um serviço 
exclusivamente desenvolvido para 
conectar o setor corporativo, tornando a 
sua troca de dados e arquivos mais veloz 
e segura. 

Comercial

Internet banda larga acessível e de 
acordo com a velocidade contratada. 

Velocidade

Empresarial

Cotação personalizada de acordo com a 
necessidade da sua empresa.

Comercial

Internet banda larga acessível e de 
acordo com a velocidade contratada.

Atendimento

Empresarial

Atendimento exclusivo e personalizado.

Comercial

Atendimento via Central

Escolha do Wi-fi

Empresarial

Projetos de rede Wi-Fi personalizados 
de acordo com a área de cobertura 
desejada. 

Comercial

IWi-Fi AC última geração.

IP Fixo ou Dinâmico

Empresarial
IP Fixo e público permitindo o acesso de 
qualquer lugar do mundo, facilitando a 
localização precisa da sua empresa.

Comercial

IP Dinâmico oferecendo mais segurança 
na navegação.
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INOVAÇÃO/COLUNISTA CONVIDADO

 Já falei em várias de minhas palestras que de toda 
a população do planeta, 80% das pessoas apenas observam 
a vida passar. Observam suas próprias vidas passarem como 
se fossem coadjuvantes. Apenas 20% das pessoas é que 
fazem acontecer. São agentes de mudança, são 
empreendedores, criam seus próprios destinos e desviam os 
rumos ou destroem para criar de novo um novo destino se 
for o caso.
 É preciso ter muita coragem e atitude para mudar 
um rumo. O certo, o seguro nos conforta... ir e vir e saber que 
o seu queijo está lá lhe esperando é tranquilizador, tal qual 
tomar uma sopa bem temperadinha feita pela vovó. Mas 
como toda a relação risco versus retorno, quando você 
decide mudar algo, viver algo novo, romper com o "status 
quo" e transgredir para criar algo novo, você enfrenta 
medos, receios, incertezas e inseguranças.
 É preciso ter coragem para mudar e viver melhor. 
Aliás, a palavra coragem vem de "ouvir o coração". Agir com 
o coração, ao invés da razão, pode ser doloroso e arriscado. 
Mas também pode lhe trazer um retorno e uma plenitude 
inalcançável em sua mera existência.
É perigoso seguir a manada ou viver uma vida "padrão" ou 
moldada por outros…
 A civilização humana foi blindando o coração e 
criando regras, dogmas, mecanismos, diretrizes, 
mandamentos para que a razão se sobressaísse. Isso tudo 
gera mais experiências existenciais do que experiências de 
vida. É perigoso seguir a manada ou viver a vida "padrão" ou 
moldada por outros.
 Viva a sua própria história, crie e faça o seu próprio 
destino. Sempre com muito senso de propósito, ouvindo seu 
coração, assim nenhuma tempestade vai te desviar dele ou 
te abalar profundamente.
 

 ocê já parou para pensar na diferença entre viver e 
existir? Todo começo de um novo ciclo nos faz pensar (ou 
deveria), portanto, no início de um novo ano que se aproxima 
(sim, 2021 já está em sua reta final) é um bom momento para 
refletir sobre nossa existência.
 É atribuída ao filósofo francês René Descartes 
(apesar da minha memória ter me traído achando que se 
referia ao poeta português Fernando Pessoa) a sentença que 
diz "penso, logo existo", com suas derivações e 
interpretações. 
 Existir para alguns dicionários remete a estar vivo. 
Mas você concorda com isso? Eu não. Afinal, quantas coisas 
existem e não possuem vida, essa vida que estamos 
acostumados, que necessidade de oxigênio, alimentos senão 
perece? A melhor definição para mim de existência é de algo 
que está aí, que pessoas conseguem ver e tocar, ou em certos 
casos, nem conseguem tocar, mas sabem que está ali. A 
saudade existe... ela está ali. Existir refere-se a algo passivo, 
você quando veio ao mundo, passou a existir. Ganhou nome, 
documentos, etc. Até antes de vir ao mundo na verdade você 
já existia no ventre materno, correto?
 Quando pensamos em pessoas, existir parece o 
mesmo que estar vivo. Mas você existe por questões alheias 
a você. Lulu Santos já cantava em sua música Toda Forma de 
Amor: "Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder... nem 
vou sobrar de vítima das circunstâncias". 
 Ora se não pedimos pra nascer e existimos, você 
concorda que existir não depende da gente? Mas analisemos 
agora o outro lado da coisa: VIVER.
 Para se afirmar de peito aberto "eu vivo!" é preciso 
muito mais que existir. É necessário que você não se sinta 
vítima das circunstâncias, que você se sinta dono do seu 
destino e protagonista de sua existência.
 Se uma pessoa vai pra a escola, diariamente, 
torcendo para acabar logo o dia e ela voltar pra casa pra ficar 
com tempo livre para fazer qualquer outra coisa. Se uma 
pessoa vai para o trabalho e fica torcendo para chegar logo o 
sábado, ou as férias anuais. Se alguém vai fazer algo e no 
fundo deseja que não precisasse fazer... esta pessoa 
definitivamente não está vivendo, mas existindo, concorda?
 Não dá para viver na escola da tristeza ou no 
trabalho da tristeza. Nessa existência e não nessa vida. É 
preciso sim saber viver. E para viver é preciso agir, ter 
atitude, fazer.

V

Viver ou existir?
(Penso logo existo, faço logo vivo!)

*Glauter Jannuzzi é líder da Comunidade dos Profissionais Mais 
Valiosos da Microsoft na América Latina. Empreendedor social, 
escritor best-seller, autor dos livros DisrupTalks, Espirito de 
Startup e O Poder do PeopleChain, Professor, Mestre e Mentor. 
Fundou a ONG Atitude Infinita em 2017 com a missão de 
conectar jovens estudantes e profissionais através de mentorias. É 
cofundador do Flirtar, startup do Vale do Silício e o primeiro app 
de Realidade Aumentada para conectar pessoas.

Se quiser trocar uma ideia comigo, use o QR Code ou me mande uma mensagem pelo 
Instagram @glauterj ou e-mail glauterjannuzzi@hotmail.com  

*Glauter Jannuzzi
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COLUNA SAÚDE

  m outubro, a CDL Volta Redonda realizou ações de 

conscientização contra o câncer de mama. Os funcionários 

usaram camisas rosas em alusão à campanha Outubro Rosa, 

que visa a prevenção desse tipo de neoplasia.

 Além disso, foram feitas campanhas nas redes 

sociais,  com a logo da entidade também na mesma cor.

Nesta edição da revista, também foi dado espaço na 

importância de realizar os exames e seguir o tratamento, 

quando tiver um diagnóstico.

 “Nossa iniciativa tem como objetivo chamar a 

atenção de todos que entram na CDL e veem nossa equipe 

com a camisa. E nas redes sociais alertar também sobre a 

importância da prevenção”, afirmou o presidente da CDL-VR, 

Gilson de Castro.

EXPOSIÇÃO MULHERES INCRÍVEIS 

 A CDL-VR também está apoiando o projeto 

“Mulheres Incríveis no Outubro Rosa”, com uma exposição 

de fotografias de guerreiras que enfretam a doença e são 

exemplos de resiliência.

 A mostra começou no dia 04/10, em Volta 

Redonda, e retrata a superação de mulheres que passaram 

pelo processo de mastectomia, após experiência com câncer 

de mama. O projeto, que acontece desde 2018, foi criado 

pela coordenadora do projeto, Kátia Teobaldo, e pela 

fotógrafa, especialista em retratos femininos, Fabíola Ito. 

 “Nossa entidade reconhece a importância do 

trabalho para resgar a autoestima de quem viveu todo esse 

processo e está ajudando na divulgação da exposição, que 

mostra como é possível passar por um tratamento de câncer 

de mama, com superação e recuperar a qualidade de vida”, 

afirmou Gilson.

 Este ano a exposição foi iniciada no Hospital 

Unimed, passando pelo Hotel Seleto, e segue para o Espaço 

Zélia Arbex, onde fica até o dia 30 de outubro, mas também 

pode ser conferida no Instagram das idealizadoras 

@fabiola_itophotography e @katiatsalles.

E

CDL-VR no Outubro Rosa

 A ideia do projeto surgiu quando Kátia conheceu o 

trabalho da Fabíola, no Instagram, que fotografa mulheres 

maduras. Com um desejo antigo de criar um projeto para o 

Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização 

para o controle do câncer de mama, ela convidou a fotógrafa 

para montar a exposição, em 2018. A experiência foi um 

sucesso, contou com a participação de 30 modelos, que 

também contaram suas histórias num livro criado sobre esse 

projeto do Mulheres Incríveis.

 “Nosso objetivo nunca foi retratar a doença. O que 

nós queremos é mostrar a superação, a beleza da mulher, a 

garra e as histórias incríveis que elas têm. A exposição é uma 

das frentes desse projeto que inclui ainda a reedição do livro, 

fazer um documentário e criar uma fundação no futuro para 

essas mulheres com câncer de mama, que vai ajudá-las com 

seu empoderamento, superação, crescimento e para que 

elas possam ver que, além da cura, são mulheres incríveis, 

guerreiras e batalhadoras e que merecem ser tudo o que 

quiserem ser”, afirmou a coordenadora Kátia Teobaldo.

EXPOSIÇÃO MULHERES INCRÍVEIS 

Locais: 

Hospital Unimed Volta Redonda: de 04 a 15/10

Seleto Business Hotel: de 17 a 24/10

Espaço Zélia Arbex: de 25 a 30/10

Instagram das idealizadoras: @fabiola_itophotography e 

@katiatsalles

Equipe CDL-VR
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Campanha ´Primavera Rosa´ alerta para
cuidados com saúde da mulher

COLUNA SAÚDE

  Prefeitura de Volta Redonda lançou em setembro a 

campanha “Primavera Rosa”, voltada para os cuidados com a 

saúde física e mental da mulher. A medida inclui uma série de 

ações de orientação e atendimentos. As atividades serão 

realizadas até o dia 20/12 por diversas secretarias. A 

primeira programação divulgada é da Secretaria Municipal de 

Saúde, que montou um planejamento em atendimento de 

maneira integrada a todas as mulheres do grupo-alvo.

 De acordo com a secretária de saúde do município, 

Maria da Conceição de Souza Rocha, a pandemia e o 

isolamento social acabaram por afastar as mulheres da rotina 

de prevenção às doenças, sobretudo, as ginecológicas. “Além 

da pandemia, infelizmente encontramos a estrutura de saúde 

precária nessa transição de governo. Para se ter uma noção, 

os aparelhos de mamografia estão danificados e existe uma 

fila grande de mulheres aguardando o procedimento que é de 

extrema importância no combate ao câncer de mama. Por 

isso, a ideia é estender e intensificar os atendimentos até o 

fim do ano”, destacou a Conceição.

 Ela lembrou que a Secretaria de Saúde providenciou 

a aquisição de exames de mamografias, no setor privado, para 

ampliação da oferta, considerando o sucateamento do 

parque tecnológico encontrado. “E para aumentar o 

atendimento dos exames de mamografias, a SMS está 

adquirindo mais dois novos mamógrafos”, informou. 

PREVENÇÃO
 

 O serviço de mamografias será intensificado para 

atender todas as mulheres que estão na fila de espera, com 

atenção maior às mulheres de 50 a 69 anos. As pacientes 

devem procurar a unidade de saúde onde foi solicitado o 

exame de mamografia para que seu agendamento seja 

realizado.

 O preventivo do câncer ginecológico também 

está incluído. As mulheres de 25 a 65 anos deverão 

comparecer as unidades de saúde com agendamento das 7 

às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Algumas unidades ao 

longo desse período terão horário estendido até as 19 

horas, sendo comunicado previamente nos veículos 

oficiais de informação da prefeitura. A secretária de saúde 

frisou ainda que a prevenção começa ainda na infância. “A 

rede pública disponibiliza a vacinação contra HPV para 

meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, mulheres 

imunossuprimidas de 9 a 45 anos e homens 

imunossuprimidos de 9 a 26 anos”, completou.

A
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  campanha Outubro Rosa chama a atenção para o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama, que é o 
tipo mais comum entre as mulheres em todo o mundo. Segundo um levantamento divulgado pelo Global Cancer Observatory 
(GCO) foram 2,26 milhões de casos da doença em 2020. 
 A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que todas as mulheres a partir dos 40 anos façam anualmente o 
exame. Pacientes de alto risco, com histórico familiar ou mutações genéticas, por exemplo, devem começar ainda mais cedo de 
acordo com a orientação médica. 
 Segundo dados da Fundação do Câncer, a pandemia levou a uma redução de 84% no número de mamografias. Esse 
dado é preocupante, uma vez que o exame é a melhor maneira de detectar a doença ainda em estágio inicial porque é capaz de 
identificar nódulos ainda muito pequenos e contribui para reduzir a mortalidade pelo câncer de mama em 30%.

Prevenção
Além de manter em dia os exames de rotina, é indicado para mulheres de todas as idades:
• Praticar atividade física regularmente
• Manter o peso corporal adequado
• Não fumar
• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas
• Amamentar
 
Tecnologia para cuidar
 O Hospital da Unimed Volta Redonda possui uma tecnologia de ponta com equipamentos modernos. O mamógrafo 
é equipado com o tomossíntese – um método 3D que proporciona melhor diagnóstico. Ressonância magnética, ultrassom de 
mama e diagnóstico de biópsias guiados por exames de imagem minimamente invasivos também fazem parte dos serviços de 
diagnóstico precoce da doença oferecidos pelo Hospital. A unidade hospitalar atende clientes Unimed, particulares e outros 
convênios. 

SAÚDE EM DIA

A

Outubro Rosa
Mês de prevenção e autocuidado
do câncer de mama

Fonte: Unimed-VR






