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 Vamos arrecadas brinquedos juntos aos lojistas e 

consumidores. E, temos um grande presente para a nossa 

cidade: um painel “instagramável”, que vai homenagear as 

empresas da nossa cidade, principais geradoras de emprego 

de Volta Redonda. Isso mesmo, o muro do Clube Umuarama 

será uma grande tela, pintada por um dos maiores artistas 

plásticos da atualidade, Marcelo Eco, que faz pinturas 

urbanas incríveis e é reconhecido mundialmente pela sua 

arte cheia de personalidade e que vai mostrar essa união, 

interação e superação da nossa cidade nesses quase dois 

anos. Mais uma ação em parceria com a Prefeitura de Volta 

Redonda, que também está nos apoiando no CDL Encanta. 

 Aproveite e confira outras reportagens especiais, 

sobre expectativa de vendas para o Natal e também para a 

economia no ano que vem, além de dicas importantes para 

que você possa vender mais neste fim de ano, com artigos de 

grandes especialistas na área. 

E, não esqueça, quem se mostra, se divulga e acredita 

também nas redes sociais para conquistar novos clientes, 

investe em promoções e parcelamento, e ainda tem a opção 

de delivery tem tudo para alcançar um resultado bem 

positivo neste último mês do ano e começar 2022 com boas 

expectativas. 

 Vamos juntos, consolidar a retomada da economia, 

gerar novos empregos, vender mais e colocar Volta 

Redonda num patamar de crescimento, de onde ela não 

deveria ter saído. 

Desejo a todos um FELIZ NATAL e um PRÓSPERO ANO NOVO!

 E, não esqueça, divulguem a campanha Natal Família 
para seus clientes, o sucesso desse trabalho, também é de vocês. 
Até 2022!

Dezembro é logo ali e 
estamos otimistas com
o Natal Família

C

PALAVRA DO PRESIDENTE | Gilson Ferreira de Castro

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!

 hegamos a dezembro, o mês mais importante para 

o comércio, principalmente, para os setores de varejo, 

gastronomia e serviço. E a CDL Volta Redonda se esforçou 

muito para realizar uma campanha ainda mais atraente para 

os consumidores, tendo como parceiros a Transporte 

Generoso e o Sicoob. Como vocês verão ao longo desta 

edição, este ano, a campanha Natal Família vai sortear um 

carro zero, uma moto zero e um notebook para os 

consumidores, que comprarem a partir de R$ 60,00 nas 

lojas participantes. 

 Como a pandemia impôs muitas perdas para o 

comércio, que precisou se reinventar e fazer do delivery 

uma alternativa, agregando o serviço às vendas, 

principalmente, em 2020, para driblar os prejuízos causados 

pelos quase 80 dias fechado, nós, este ano, buscamos 

prestigiar os nossos associados, que seguiram firmes e 

juntos com a CDL, apesar de toda a adversidade de um dos 

períodos de maior incerteza. Por isso, vamos sortear uma 

moto zero para as lojas associadas participantes do Natal 

Família. 

 Não desistimos nenhum minuto de lutar pela 

nossa categoria, que também tem sido exemplo de 

superação, de empreendedorismo. Vimos lojas fecharem 

em definitivo, mas também outras que continuaram não só 

acreditando em dias melhores, como investindo em novos 

projetos. O nosso sentimento a todos vocês é de gratidão! E 

por acreditar em vocês, que nos fizeram seguir em frente, 

estaremos, associados, juntos mais uma vez, neste Natal. 

 Estamos preparando, além da campanha Natal 

Família, o projeto CDL Encanta, que vai levar a magia do 

Natal aos principais centros gastronômicos da nossa cidade, 

unindo a cultura, como forma de reconhecimento a toda 

resiliência de um dos setores mais impactados pela 

pandemia. Uma forma também de valorizar os músicos da 

nossa cidade. O consumidor vai poder comprar e, depois, 

aproveitar esse circuito com pratos típicos e músicas 

natalinas. Esperamos criar uma nova tradição no nosso 

comércio, começando com esse projeto piloto, que 

queremos ampliar para outros bairros.



NESTA EDIÇÃO
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NOTÍCIAS CDL/ SPC BRASIL

CDL-VR reforça importância da análise de
crédito  e inclusão de inadimplentes em
banco de dados

 m dos principais serviços prestados pela Câmara 

de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) são as 

consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, que 

permitem aos lojistas venderem com segurança no 

crediário, verificando se o cliente está inadimplente, com 

contas em atraso. E ao consumidor, o serviço ajuda a 

identificar onde ele deve, caso o mesmo tenha esquecido 

onde tenha débitos em atraso ou não saiba qual 

estabelecimento o incluiu no SPC. O serviço tem o maior 

banco de dados do país, com informações integradas, por 

isso, a análise de crédito é fundamental, segundo o 

presidente da CDL Volta Redonda, Gilson de Castro, para as 

operações financeiras. O mesmo vale para as consultas ao 

Serasa. 

 De acordo com ele, muitas empresas ainda optam 

por ter crediário próprio, visando reduzir os juros para os 

clientes e também evitar as taxas administrativas de outras 

formas de pagamento, que ainda são consideradas elevadas, 

uma vez que o custo operacional do SPC é muito mais em 

conta. “O SPC tem como finalidade assistir empresas e 

instituições que operem com vendas a crédito, prestação de 

serviços ou financiamentos, por meio de informações 

comerciais, sigilosas e privativas entre si, facilitando e 

dando segurança maior às operações mercantis, de serviços 

e financeiras. Desde a criação da CDL-VR, o serviço é um dos 

carros-chefes para os associados, ajudando principalmente 

os lojistas a gerenciarem as vendas por crediário”, explicou. 

 Para atingir seus objetivos, o SPC centraliza em um 

cadastro comum as informações fornecidas pelas empresas 

(Associadas/Usuárias) sobre seus clientes, formando esse 

banco de dados de abrangência nacional, visando o melhor 

atendimento aos seus associados. “Além de, essa ferramenta 

funcionar para as empresas, é uma ótima oportunidade para 

as pessoas físicas se regularizarem e recuperarem seu poder 

de compra, especialmente neste fim de ano”, acrescentou 

Gilson.

 “É fundamental também que as empresas não só 

consultem, mas incluam os clientes inadimplentes, para que 

eles não possam ter acesso ao crédito até regularizarem a 

situação e também retirem, assim, que eles paguem ou 

renegociem a dívida”, comentou.

 No início de 2021, a entidade ainda reformulou o 

formato de atendimento ao cliente, fomentando a cultura da 

CDL-VR de sempre buscar melhorar e otimizar o processo 

de utilização dos serviços pelos associados. Houve, além da 

mudança na tabela de preços, tanto para associados quanto 

não-associados, uma alteração também no atendimento 

deste serviço. Os consultores do Departamento Comercial 

primeiro analisam o perfil do estabelecimento e, em seguida, 

fazem a proposta de acordo com o melhor pacote para a 

empresa.

 O presidente comentou também sobre a 

importância de sempre estar se atualizando e buscando 

melhorar a experiência do associado. “A partir do momento 

que percebemos que havia um desequilíbrio entre 

associados antigos e novos, decidimos fazer a mudança, 

trazendo esse novo conceito, no qual o atendimento é 

melhor e muito mais assertivo. Essa é mais uma das várias 

ações que fazemos, pensando em detalhes que vão impactar 

positivamente nas operações dos nossos principais 

parceiros, que são nossos associados”, afirmou.

 O serviço é realizado de maneiras diferentes para 

pessoas físicas e jurídicas, e pode ser realizado tanto 

presencialmente, por meio de agendamento no telefone 

(24) 3344-8050 ou online, pelo site cdlvr.org.br. 



  Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda 

(CDL-VR) reuniu empresários e contadores em sua sede, em 

novembro, para conhecerem os projetos do Governo do 

Estado para a retomada da economia, numa parceria com a 

Prefeitura. Um dos destaques da reunião foi a apresentação 

da linha de crédito de até R$ 50 mil para microempresas, 

liberada pela AgeRio.

 O valor subsidiado oferece em até 60 meses, com 

carência de 12 meses e juro zero, por meio do Supera-RJ, 

uma iniciativa do Governo do Estado para enfrentamento e 

combate à crise econômica causada pelas medidas de 

contenção da pandemia. 

 O encontro foi promovido pelo prefeito Antônio 

Francisco Neto, e contou com as presenças do secretário 

estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e 

Relações Internacionais, Vinícius Farah; e dos presidentes 

da AgeRio, André Vila Verde; e da Codin (Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), 

Julio Cesar Andrade.

 “Queremos ajudar os pequenos, médios e também 

os grandes empresários da cidade, para contribuir com a 

retomada da economia, porque esses investidores são os 

principais geradores de emprego da nossa cidade. Eles 

precisam do nosso apoio para superar essa crise”, comentou 

Neto. 

A
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Neto e Governo do Estado apresentaram na 
CDL-VR projetos para retomada da economia

 “Ficamos muito felizes em sediar esse evento, abrir 

nossa casa para divulgar informações tão importantes para 

o nosso setor. A CDL Volta Redonda está sempre em busca 

de melhorias para os lojistas, associados e prestadores de 

serviços. E ter linhas de créditos de fácil acesso a custo zero 

é uma excelente oportunidade para que as empresas se 

mantenham estáveis e voltem a investir”, afirmou o 

presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

 Segundo o gestor do Banco da Cidadania, 

Fernando Martins, até o dia 10 de outubro, os empresários 

de Volta Redonda tiveram mais de R$ 2 milhões em 

empréstimos aprovados, e R$ 600 mil já liberados pelo 

Supera RJ. Durante o encontro, foi distribuída uma cartilha 

sobre o Supera RJ, com todos os detalhes, além dos 

representantes da AgeRio e da Codin tirarem dúvidas 

sobre os temas.

Também estiveram presentes os presidentes da AgeRio, André Vila Verde;
e da Codin, Julio Cesar Andrade.
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Reunião contou com participação do presidente da CDL, do prefeito Neto e  do secretário
estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah
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  secretário estadual de Desenvolvimento 

Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius 

Farah, anunciou a abertura de uma nova agência de 

Desenvolvimento Econômico, dentro do projeto “Resolve 

RJ”,  em Volta Redonda até o fim do ano. Neste primeiro 

momento, através de parceria com o Shopping Park Sul, que 

disponibilizou um espaço de mais de 100 m². A unidade vai 

reunir órgãos estaduais como secretarias de Meio 

Ambiente e Fazenda, Vigilância Sanitária, Sebrae-RJ, e 

algumas agências do estado.

 “Essa nova agência, que Volta Redonda deve sair 

na frente na criação em todo o estado, vai ajudar na 

desburocratização, facilitando a abertura de novas 

empresas, porque quem quer investir tem pressa, e não 

podemos dificultar esses investimentos, pelo contrário, 

temos que incentivar. Por isso, vamos fazer de tudo para 

agilizar e facilitar, com todos os órgãos num só lugar”, 

acrescentou.

O
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VR terá agência de desenvolvimento;
anúncio foi feito na sede da CDL-VR

 Farah disse ainda que o Governo do Estado vai liberar verba para construção de condomínios industriais e criar 

novas linhas de crédito da AgeRio, com apoio da Codin. “O que muda a vida de uma cidade é o desenvolvimento econômico, 

porque gera emprego e renda. E estamos trabalhando muito a pedido do nosso governador Cláudio Castro, para que isso 

aconteça. O Governo do Estado já está fechando contratos com grandes empresas para se instalarem em nosso estado”, 

comentou. 

Vinícus Farah confirmou agência até o fim do ano e destacou importância do
comércio para o desenvolvimento da cidade
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Volta Redonda terá mais 645 câmeras de
segurança integradas ao Ciosp

  Prefeitura de Volta Redonda iniciou a instalação 

das 645 novas câmeras de segurança na cidade, como parte 

do projeto ‘VR Mais Segura’, que prevê investimento de R$ 4 

milhões. Além da ampliação na quantidade de câmeras, o 

projeto contempla a reativação das cabines da Polícia 

Militar (PM) na cidade, em parceria com a corporação. As 

câmeras possuem alta definição e serão integradas ao Ciosp 

(Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), 

monitorando a cidade 24 horas por dia.

 De acordo com o diretor-presidente da Empresa 

de Processamento de Dados do município (EPD-VR), 

Edvaldo Silva, o número de novas câmeras foi ampliado de 

581 (previsão inicial) para 645. Estão sendo instaladas pela 

empresa vencedora da licitação, 400 câmeras fixas, 140 do 

tipo Dome (equipamentos móveis) e 105 do modelo OCR, 

que permite o reconhecimento de caracteres, ou seja, 

possibilita a identificação de placas de veículos que 

circulam pela cidade.

 “Essas câmeras OCR são integradas ao sistema do 

Ministério da Justiça, possibilitando identificar as 

informações sobre o veículo, inclusive se ele é fruto de 

roubo ou furto, por exemplo. Isso vai permitir um trabalho 

mais ágil das forças de segurança”, explicou Edvaldo, 

lembrando que os novos equipamentos serão somados às 

cerca de 250 câmeras já existentes na cidade e que passam 

por recuperação.

 Além das câmeras, também foi iniciada a 

reestruturação da rede de fibra ótica que vai interligar as 

câmeras e as unidades da administração municipal, como 

escolas, Cras (Centro de Referência de Assistência Social), 

postos de saúde, etc. Serão recuperados cerca de 300 km de 

fibra ótica. As equipes já iniciaram os trabalhos em vias dos 

bairros Santa Rita de Cássia, Retiro, Três Poços e Jardim 

Amália.
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 SEGURANÇA PÚBLICA/INVESTIMENTO

 O prefeito Antonio Francisco Neto destacou o 

conjunto de ações que o Governo Municipal vem 

desenvolvendo para colaborar com a segurança pública. 

“Além da ampliação das câmeras, já instalamos lâmpadas de 

LED nas vias de grande circulação e vamos avançar para os 

bairros, melhorando muito a iluminação; o Proeis deve ser 

implantado em breve para reforçar o policiamento nas ruas, 

com Guarda Municipal e Polícia Militar atuando juntas. A 

parceria com a PM, com o Governo do Estado, tem nos 

ajudado a recuperar nossa cidade e fazer Volta Redonda 

voltar a ser referência”, afirmou Neto.

Também foi iniciada a reestruturação da rede de fibra ótica para interligar as
câmeras as várias unidades municipais
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 NOTÍCIAS/ MAIS EMPREGOS

Cidade tem saldo positivo de mais de três
mil empregos gerados em 2021

  olta Redonda abriu mais 3.006 vagas de empregos em 2021, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), divulgados em outubro pelo Ministério do Trabalho e Previdência. De janeiro a setembro, 
foram 20.451 admissões contra 17.445 demissões. 
 
 Em setembro, último mês que consta no levantamento, foram criados 2.466 postos de trabalhos, contra 2.201 
desligamentos, um saldo positivo de 265 empregos. Vale lembrar que Volta Redonda está há nove meses com saldo positivo e 
em primeiro lugar na geração de empregos no Sul Fluminense. 
 
 "Conseguimos reagir aos impactos da pandemia da Covid-19 e nossa expectativa é bastante positiva. Não tivemos 
nenhum setor com números negativos e uma série de medidas virá para manter a economia da cidade aquecida", destacou o 
secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Sérgio Sodré.

MODERNIZAÇÃO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO

 O prefeito Antonio Francisco Neto assinou no dia 12/11, um contrato com o Sebrae-RJ para implantação do 
programa “Cidade Empreendedora”. O objetivo é modernizar e desburocratizar as ações do Poder Público, respeitando as leis 
vigentes. O projeto tem como foco a recuperação econômica na pós-crise provocada pela Covid-19. 
 
 “É um sonho que tínhamos há muito tempo, tornar o Poder Público Municipal mais eficiente e menos burocrático. 
Hoje se demora cinco meses para comprar um lápis. A burocracia no Poder Público me assusta. Queremos que Volta Redonda 
seja uma referência, e hoje temos dificuldade de fazer as coisas acontecerem. Queremos, dentro da legalidade, avançar, 
fazendo com que nossa cidade se torne cada vez melhor para o contribuinte”, destacou Neto. 

 Também está prevista a identificação do ambiente econômico, com ações voltadas para agilizar os procedimentos da 
administração municipal, além também de iniciativas que visam incentivar a valorização do comércio local, com a abertura e 
regularização de empresas, por exemplo. O projeto será elaborado em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Transparência e Modernização da Gestão (Seplag).
 
 O diretor de Produtos e Atendimento do Sebrae, Júlio Cezar Rezende de Freitas, também fez questão de elogiar o 
empenho do prefeito Neto em promover a modernização da máquina pública. “Fico muito feliz de ver todo o secretariado 
reunido e o posicionamento do prefeito Neto. Sem dúvidas, este projeto será um trabalho muito importante não só para Volta 
Redonda, mas para a região toda”, disse.

D
iv

ul
ga

çã
o/

Se
co

m
 P

M
V

R

Volta Redonda lidera há nove
meses o ranking de geração de
empregos na região
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Vendas no Natal devem movimentar
R$ 68,4 bilhões na economia, estimam
CNDL e SPC Brasil

O

ECONOMIA/FIM DE ANO

  Natal, data mais importante do ano para o 
comércio, deverá confirmar a força de sua tradição em 
2021. Com o avanço da vacinação e o pleno funcionamento 
das atividades comerciais em todo o país, a expectativa é 
que 77% dos consumidores presenteiem este ano, 
retornando ao patamar de consumo pré-pandemia. É o que 
aponta pesquisa realizada pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offer Wise 
Pesquisas. 
 De acordo com o levantamento, estima-se que 
123,7 milhões de pessoas devem ir às compras de 
presentes de Natal, com potencial para injetar 
aproximadamente R$ 68,4 bilhões na economia.  Na 
avaliação do presidente da CNDL, José César da Costa, o 
avanço da vacinação e a reabertura total das atividades 
comerciais em todo o país trazem uma expectativa para o 
setor, mesmo em um cenário de dificuldade econômica.

 “Este ano, será possível realizar festas e eventos 
sociais e corporativos. Isso também estimula as compras e o 
consumo. O Natal é o período mais aguardado do ano para 
consumidores e comerciantes e dá indícios de que a 
disposição dos brasileiros para consumir está retornando, 
ainda que aos poucos”, destaca Costa. 
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 ECONOMIA/FIM DE ANO

Filhos serão os mais presenteados no Natal,
segundo pesquisa da CNDL

  e acordo com a pesquisa, os mais lembrados na 
hora de presentear serão os filhos (62%), a mãe (45%) e o 
cônjuge (42%). Além disso, 69% dos consumidores 
pretendem comprar presentes para si mesmo no Natal. Em 
média, os consumidores pretendem comprar 4,5 presentes 
para algum familiar ou amigo no Natal e o ticket médio de 
cada presente será de R$ 122,78. Vale destacar ainda que a 
metade daqueles que vão comprar presentes deseja gastar 
até R$ 150,00 por presente (49%).

Roupas, brinquedos e perfumes lideram o ranking 
de presentes

Entre os itens mais comprados, 61% afirmam que 
pretendem comprar roupas, 37% brinquedos, 36% 
perfumes/cosméticos, 36% calçados e 24% acessórios.  De 
acordo com os consumidores que presentearam no Natal de 
2020, 40% pretendem comprar este ano a mesma 
quantidade de presentes adquiridos no ano passado, 
enquanto 28% pretendem comprar mais presentes e 22% 
menos. 

Consumidores onlines

 Seguindo a tendência das compras online, a 
internet (45%) será o principal local de compra dos 
consumidores no Natal. Entre aqueles que farão compras 
online, 37% devem comprar quase todos os presentes na 
internet; 31%, metade dos presentes; e 21%, todos os 
presentes. Em média, 67% dos presentes serão comprados 
pela internet. 

Pesquisa de preços

 A internet também será o principal local de 
pesquisa de preços, de acordo com os entrevistados: 79% 
pretendem fazer pesquisa de preços antes de comprar os 
presentes. Quando se trata da escolha do estabelecimento 
onde pretendem comprar os presentes, 55% são 
influenciados pelo preço. Já 39% escolhem o local por conta 
de ofertas e promoções; 24%, pela variedade de produtos; e 
23%, pelo atendimento. 
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 Quem fez essa obra de arte urbana em uma das 

áreas centrais de maior movimento é o artista plástico 

carioca, Marcelo Eco, reconhecido internacionalmente. 

Será a primeira vez dele com um trabalho no interior do Rio. 

Ele já fez diversas exposições pelo Brasil e também em 

outros países, como Alemanha, Holanda, Argentina, Itália, 

França, Espanha, Egito, Angola e Tailândia. Entre os 

trabalhos, destaque para um mural gigante com 20 x 32 

metros, Greenpeace, “Salve o Rio Tapajós”, pintado nas 

Olimpíadas do Rio.

 Com traços únicos, que o identificam logo que se 

vê os murais gigantes, com rostos geométricos, faces com 

queixos pontudos, e imagens bem coloridas, o artista 

aceitou o convite de criar em Volta Redonda uma proposta 

diferente, que eternize essa mudança do perfil econômico 

da cidade, que hoje tem no comércio, dos diversos 

segmentos, o maior potencial de crescimento e 

desenvolvimento. O mural está localizado na Rua 43 e 

simboliza essa virada da economia, a integração e a união da 

sociedade para manter Volta Redonda como a cidade pólo, 

quando se fala em economia, no Sul do Estado, sendo uma 

referência do setor, e que mais gera emprego e cresce, 

impulsionada pelo empreendedorismo.

U

Volta Redonda ganha painel urbano cultural
com 120 metros em homenagem ao comércio

TURISMO / CULTURA & ECONOMIA
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  m reconhecimento ao principal gerador de empregos de Volta Redonda: o setor de comércio e serviço. Esse é um 
dos principais motivos para a criação de um novo painel com 120 metros quadrados  na Vila Santa Cecília. O cenário escolhido 
é o muro do clube Umuarama, na Vila Santa Cecília, por onde passam centenas de pessoas e veículos por dia. A iniciativa é uma 
parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) e Prefeitura, com apoio da Secretaria Municipal de 
Cultura. O objetivo foi criar os chamados “ambientes instagramáveis”, valorizando a arte urbana, onde moradores e visitantes 
possam fazer fotos e divulgar a cidade nas redes sociais.  
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Mural é uma iniciativa da CDL-VR e Prefeitura
para incentivar o turismo e o comércio local

 Para o prefeito Antônio Francisco Neto, o mural em homenagem ao comércio, em parceria com a CDL Volta 

Redonda, faz parte de um projeto maior, que é o de resgatar a autoestima da população, valorizando quem mora e trabalha no 

município e dar ainda mais visibilidade à cidade. 

 “Queremos deixá-la mais bonita, mais moderna e atraente para visitantes, que ajudam a movimentar também a 

economia da cidade e fazer isso, com uma obra de arte urbana, acessível a todos, registrando esse reconhecimento a quem 

emprega e gera renda, é um passo importante nessa nova Volta Redonda que estamos construindo”, acrescentou.

S
  egundo o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, a ideia de criar o mural partiu da prefeitura, com proposta do 
secretário de Cultura, Anderson Souza, que também é um dos artistas plásticos mais renomados da região. “Quando o 
Anderson nos trouxe essa ideia, de criar ambientes que virem cenários para fotografar, divulgando a cidade, unimos nossa 
vontade de homenagear o comércio, com algo que marcasse essa força de um povo trabalhador, simbolizando tanto quem 
investe, os empresários, quanto quem trabalha, e, claro, os consumidores. Visa mostrar essa rede que ajuda a movimentar a 
economia, a manter os empregos, a criar renda, principalmente, depois desse período difícil, vivido durante a pandemia, por 
todos nós. É um grande presente para Volta Redonda”, comentou.
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  mural “A Retomada” também é um marco da união 
e superação dos desafios enfrentados pela sociedade 
durante o período da pandemia da Covid-19, além de todos 
os outros obstáculos que cada um precisou vencer ao longo 
desses quase dois anos, mostrando resiliência e também faz 
uma homenagem às vítimas do novo coronavírus, se 
tornando um símbolo de saudade e respeito.
 Para o secretário de Cultura, Anderson de Souza, o 
painel, além de atrair pessoas para fotografar e divulgar a 
cidade, o trabalho deixa um legado para Volta Redonda, 
deixando a cidade mais moderna, entrando num circuito 
cultural, que vem crescendo nos últimos anos, com a 
influência cada vez maior das redes sociais, que servem de 
canais de divulgação. “O Marcelo Eco é um artista conhecido 
mundialmente, e quem curte arte já identifica as obras dele 
logo que vê. Saber que tem um painel gigante na nossa 
cidade, feito por um artista plástico tão importante, 
renomado, com certeza, vai incentivar o turismo e mais 
pessoas vindo a Volta Redonda é sinônimo também de maior 
movimento nos diversos setores da economia”, comentou. 
 Para ele, também é uma oportunidade de mostrar 
como a cidade se uniu para superar as adversidades, 
principalmente, durante a pandemia. “Queremos mostrar 
que temos trabalhado juntos, todos, entidades 
representativas, população, poder público e empresas, para 
vencer cada desafio e homenagear o comércio, que é a força 
da nossa economia, deixando esse legado, é fundamental, 
para consolidar ainda mais esse reconhecimento. A parceria 
com a CDL tem sido muito importante, agora, em mais um 
projeto juntos, porque ela reconhece que a cultura também 
ajuda a mover a economia”, acrescentou. 

O

Mural é um marco da união e superação
dos desafios enfrentados pela sociedade
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MAIS SOBRE MARCELO ECO
Artista carioca, de 41 anos, destaque em arte urbana

É impossível andar por uma cidade onde Eco tenha estado e 
não se deparar com as artes do artista carioca. O que faz 
sentido, afinal, dono de um estilo marcante, tem o universo 
urbano como fonte de inspiração. A arquitetura minimalista 
de seus traços e seus personagens de queixos pontiagudos, 
cheios de movimentos e perspectivas, transitam em meio à 
natureza brasileira. Seus últimos trabalhos expressam a 
sociedade contemporânea, que visa o futuro em meio a 
robôs, uma sátira do comportamento robotizado ou 
repetitivo das pessoas. 

Principais exposições: 

Art Paris, situado no Grand Palais (França),

Galeria Adler, Paris (França), 

Galeria LCG (RJ-Madri/ Espanha), 

WSA(Argentina), 

MAC – Muse de Arte Contemporânea (Niterói, RJ), 

MA – Museu de Arte Moderna (RJ),

MuBE – Museu Brasileiro da Escultura (SP).
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 A campanha Natal Família 2021 vai ser realizada agora em dezembro, com sorteio de um carro e uma moto zero 

quilômetro, além de um notebook, para os consumidores que comparem a partir de R$ 60,00, nas lojas participantes. A 

campanha é válida de 01 a 24/12, com sorteio dos prêmios no dia 27/12, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR). 

A ação este ano conta com patrocínio da Transporte Generoso e do Sicoob. A campanha Natal Família é considerada a maior 

do Sul do Estado e uma das mais tradicionais da região.

 A cada R$ 60,00 em compras, o consumidor tem direito a um cupom com um código para ser cadastrado no site 

natalfamilia.com.br, limitado a dez cupons por nota fiscal. No mesmo site, tem a relação das lojas participantes, para que o 

consumidor prestigie esses estabelecimentos e possa concorrer aos prêmios.

 O presidente da CDL Volta Redonda, Gilson de Castro, reforçou ainda que os prêmios para os consumidores neste 

ano também foram definidos visando prestigiar os moradores que valorizaram o comércio local, não deixando de comprar, 

ajudando a manter as empresas funcionando mesmo quando as lojas precisaram fechar as portas por quase 80 dias no ano 

passado. 

 “Buscamos valorizar esses clientes, porque, sem eles, a economia poderia não ter se recuperado, e muitos empregos 

poderiam ter sido perdidos. Somos gratos a toda a população que nos ajudou a continuar acreditando em dias melhores e faz 

parte dessa cadeia produtiva, geradora de empregos”, acrescentou. 

 

C O N S U M I D O R E S  JÁ  P O D E M  C O N C O R R E R  A  P R Ê M I O S  D O
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Sorteio de uma moto zero para
associados participantes da campanha

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:

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: 27/12/2021

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Espaço de Eventos da CDL-VR (Rua Simão da Cunha 

Gago, Aterrado)

  ste ano, a campanha também está focada nos associados que aderirem à campanha, com o sorteio de uma moto zero 
quilômetro. A CDL lembra que as empresas de Pinheiral, Piraí e Valença, associadas a CDL, também estão participando da 
campanha. Este ano, o “Natal Família” também faz parte da programação do Natal da Cidadania, da Prefeitura de Volta 
Redonda, com parceria em diversas ações culturais. 
 
 “Depois de um 2020 complicado, devido à pandemia da Covid-19, pensamos numa campanha que valorizasse ainda 
mais o comércio, atraindo consumidores, inclusive de outras cidades. Vamos sortear uma moto entre os associados 
participantes da campanha, visando incentivar o delivery entre os comerciantes, atendimento esse que cresceu durante esses 
quase dois anos. Nosso objetivo também é contribuir com o aumento das vendas neste fim de ano”, afirmou o presidente da 
CDL-VR, Gilson de Castro.
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PROJETO CDL ENCANTA,
em parceria com Prefeitura, vai levar magia
do Natal a polos gastronômicos

  ais uma vez, a Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Volta Redonda (CDL-VR) inova para valorizar o comércio. 

Uma das ações este ano, agregada à campanha Natal 

Família, será o projeto “CDL Encanta”, que vai levar a magia 

do Natal, por meio da música, aos bares, restaurantes e 

cafeterias, dos principais centros gastronômicos da cidade. 

O projeto, que é piloto, não tem custo para as empresas, que 

terão apenas que abrir suas portas para receber os músicos 

que vão se apresentar pelo “CDL Encanta”.

 De 9 a 22 de dezembro, sempre às quintas e 

sextas-feiras;  aos sábados e domingos, um quarteto de 

cordas, formado por músicos do grupo Feeling, vai percorrer 

esses estabelecimentos comerciais nos bairros Vila Santa 

Cecília e Bela Vista; Monte Castelo e São João; e Colina, 

respectivamente, conforme agenda que vem sendo 

discutida com os representantes desses segmentos.

 O projeto tem parceria com a Prefeitura de Volta 

Redonda e vai fazer parte da programação do Natal da 

Cidadania, que este ano, propõe uma cidade ainda mais 

iluminada, com ações voltadas para o resgate da autoestima 

da população, além de visar atrair ainda mais consumidores 

para o município, de forma consciente e respeitando as 

medidas sanitárias de combate à Covid-19.

 A ideia do “CDL Encanta” surgiu pela preocupação 

da Câmara de Dirigentes Lojistas em apoiar o setor de 

gastronomia, um dos mais afetados pela pandemia. A 

proposta é que as pessoas possam ir a esses 

estabelecimentos, apreciar músicas natalinas e degustar 

pratos típicos do Natal. 

 “Quando a Prefeitura nos chamou para nos 

juntarmos ao Natal da Cidadania, pensamos em várias 

ações, entre elas, esse projeto para valorizar o setor 

gastronômico, que enfrentou tantos desafios, um dos que 

mais sofreram limitações pelas medidas restritivas, ficando 

mais tempo fechado. Somamos a isso, a importância de 

valorizar a cultura, os músicos da nossa cidade e, discutindo 

o Anderson de Souza, secretário municipal de Cultura, 

chegamos ao CDL Encanta, que pretende resgatar esse 

espírito natalino. As pessoas vão poder fazer as compras e 

depois ir jantar, confraternizar, fazer um happy hour, 

aproveitando esse clima de Natal”, afirmou o presidente da 

CDL-VR, Gilson de Castro.

 Anderson de Souza, secretário de Cultura de Volta 

Redonda, destacou a importância dessa parceria para esse 

resgate não só da economia, mas da autoestima da 

população e valorização do comércio local. 

“O prefeito Neto quer que Volta Redonda volte a ser 

referência quando falarmos de Natal, resgatando essa 

tradição, por meio da integração, união e participação de 

todos. A CDL propôs esse projeto, que é o CDL Encanta, que, 

com certeza, vai atrair pessoas até de outras cidades, junto 

com as nossas ações, que vão deixar a cidade decorada, 

respirando o Natal”, acrescentou. 

 O cronograma e os locais onde vão ser realizadas 

as apresentações, você encontra no site: cdlvr.org.br, confira 

e aproveite para festejar e confraternizar ao som das 

músicas natalinas e uma excelente gastronomia, referência 

na região.
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Quarteto de Cordas do Grupo Feeling vai percorrer os principais pólos
gastronômicos com músicas natalinas 
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Campanha faz parte da programação natalina
da prefeitura

 campanha Natal Família agora faz parte da 

programação de Volta Redonda, integrada ao Natal da 

Cidadania, que vai ser promovido pelo Governo Municipal. 

O projeto municipal prevê uma cidade mais iluminada, com 

chegada de Papai Noel, com ações na Praça Brasil, Jardim 

dos Inocentes e Praça Pandiá Calógeras, no bairro 

Sessenta, além de outros pontos da cidade.

 

 “O prefeito Antônio Francisco Neto pediu nossa 

parceria e a CDL vai ajudar a melhorar a autoestima da 

população, que vem sofrendo tanto com a pandemia. 

Precisamos de um Natal bonito, com a tradição que sempre 

teve, e 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. Foi um período muito difícil, mas com o avanço da 

vacinação, podemos ter de novo, um Natal com mais 

integração, sem esquecer das medidas preventivas, que 

também têm ajudado a reduzir os casos de Covid, na 

cidade”, afirmou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.

 

 Segundo o secretário municipal de Cultura, 

Anderson de Souza, é preciso trabalhar junto para fazer o 

melhor Natal de Volta Redonda, tanto para quem trabalha 

com o comércio, quanto 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.

DOE BRINQUEDOS E AJUDE FAZER UMA 
CRIANÇA FELIZ

 Um importante braço social da campanha Natal 
Família é a arrecadação de brinquedos e doação para a 
realização do Natal na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em 
Volta Redonda. O objetivo é arrecadar junto aos lojistas 
doações feitas pelos consumidores. Além disso, a própria 
CDL vai doar para ajudar nesse projeto, que sempre foi uma 
tradição e que vai ajudar a resgatar a autoestima da cidade 
e também fazer a alegria da criançada em dezembro.

 “Estamos incentivando as empresas a terem 
pontos de doação. Depois elas vão poder entregar na CDL. 
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. Os brinquedos serão destinados à 
Prefeitura que vai fazer a distribuição em dezembro”, 
afirmou Gilson.
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Para saber como entregar os brinquedos arrecadados,
o lojista pode ligar para a CDL, no telefone (24) 3344-8050.
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Campanha tem patrocínio da Transporte
Generoso e Sicoob

E
 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.

 

 “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 o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

 

 A Transporte Generoso, que tem sido uma grande parceria da CDL-VR em diversos projetos nos últimos anos, 

também falou da importância dessa parceria. “É uma preocupação da empresa esse desenvolvimento de todo o setor 

empresarial e da sociedade, já que é o que gera mais empregos, mais negócios e frutos para todos. Então, apoiar a campanha 

alinha-se com nossos valores e nossa visão como empresa”, comentou Evangelista Nobre, gerente da Transporte Generoso 

Volta Redonda.

 

 Segundo ele, a empresa tem crescido bastante nos últimos anos e, em breve, terá uma filial em Volta Redonda. 

“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. E estamos trazendo mais serviço e nos aproximando dos nossos clientes 

na cidade”, acrescentou.

 

 Os consumidores terão a chance de ganhar prêmios grandes como a moto, o carro e o notebook. E, neste ano, o 

associado da CDL também vai concorrer a uma moto”, reforçou Andrezza Medeiros, gerente geral Sicoob.

Transporte Generoso vê campanha como principal apoio aos lojistas em dezembro Sicoob cita importância de iniciativas como essa da CDL para incentivar
vendas em dezembro
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Loja Opção e Estilo aposta na campanha
para vender mais em dezembro

  campanha Natal Família, da CDL-VR, está a todo 

vapor e os lojistas estão empolgados com a oportunidade 

de aumentarem as vendas. Rosileia Pereira, proprietária da 

loja Opção e Estilo, está participando da campanha, 

animada com a iniciativa, ela espera que neste fim de ano, as 

vendas sejam bem melhores do que em 2020. 

 A expectativa da comerciante é aproveitar ao 

máximo a divulgação dos prêmios para o consumidor, um 

carro e uma moto 0 km, além de um notebook, para superar 

de vez os momentos difíceis, que o comércio vem 

enfrentando desde o início da pandemia da Covid-19, em 

2020, abrindo o caminho para um ano de 2022 de muito 

sucesso. “Que este Natal seja abençoado para todos os 

lojistas, porque, desde que começou a pandemia tudo se 

tornou difícil, então, é um momento de grande esperança 

para todos nós, sendo de retomada dos negócios e de 

sonhar com novos tempos”, disse Rosileia.

 A empresa, que fica em Pinheiral, cidade vizinha a 

Volta Redonda, vem a cada ano evoluindo, expandindo e 

oferecendo mais produtos. Hoje a loja é composta por 

vestuário feminino e masculino, plus size, infantil, material 

escolar, acessórios, maquiagens, brinquedos e também 

cama, mesa e banho. O marketing digital é o diferencial que 

vem contribuindo para as vendas. E vai ser nos canais 

digitais da empresa que ela vai utilizar para promover 

também a campanha.

 “Para atrairmos os clientes, já utilizamos as mídias 

digitais, que vieram para ajudar e mostrar o avanço da 

tecnologia e modernidade. Além da decoração na loja, com 

o kit, que é muito importante, vamos fazer posts nas redes 

sociais, facebook, Instagram e Whatsapp. O sorteio dos 

prêmios é atrativo para os clientes e mostra a importância 

do Natal Família”, afirmou.

 Rosileia também destacou a chance que a loja 

associada participante também tem de ganhar uma moto 0 

Km. “Não só nossos clientes terão a chance aos prêmios da 

campanha, como a nossa empresa também poderá ganhar 

uma moto, isso, nos motiva ainda mais a participar, porque 

mostrou que a CDL também se preocupa com seus 

associados, nos valorizando, reconhecendo e entendendo 

nossas necessidades, neste momento, que também é 

possível trabalhar com o delivery”, acrescentou.

A comerciante Rosileia está confiante na campanha para ajudar a aumentar
as vendas de dezembro
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Sorteio de prêmios vai ser estratégia para
atrair clientes na Silflix Parafusos
e Ferramentas

  sorteio de prêmios da campanha Natal Família 
para os consumidores, um carro e uma moto zero, além de 
um notebook, também vai ser uma das estratégias de 
vendas da Silfix Parafusos e Ferramentas, que também está 
bem animada com a ação promovida pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL-VR). Os sócios-diretores da 
empresa, que fica no Retiro, Éder Silva e Carla Gomes, 
esperam um crescimento nas vendas em comparação ao 
ano passado. 
 Eles apostam nos sorteios que chamam a atenção 
do cliente, por valorizar o consumidor e dar a oportunidade 
de tentarem a sorte ganhando um cupom a cada R$ 60,00 
em compras. Para os sócios, houve um esforço muito 
grande por parte da CDL-VR para que os participantes se 
sintam prestigiados, tanto os lojistas quanto os 
consumidores. “A proposta é bastante interessante, porque 
incentiva a nós mesmos a participarmos. Poder ganhar um 
prêmio como uma moto zero km, que também é uma das 
ações da campanha, nesse sorteio, faz com que sejamos 
ainda mais motivados a participar. E certamente os clientes 
também”, falou Carla.
 A loja, que começou as atividades em 2016, 
também vem crescendo a cada ano e, inclusive, em 2020, 
deu um passo ousado, na contramão da instabilidade 
econômica, provocada pela pandemia da Covid-19, investiu 
numa loja maior, dando exemplo de empreendedorismo. 
Hoje, eles colhem os frutos e trabalham em um espaço mais 
confortável para os clientes. 
 Para os associados, que estão participando da 
campanha o Natal Família, é uma campanha tradicional e 
que, nesse momento de retomada, se torna ainda mais 
importante, uma vez que atrai mais clientes. A missão da 
CDL-VR, que sempre foi ser o braço direito em todos os 
momentos, apoiando, incentivando e defendendo os 
interesses dos lojistas e associados, ficou ainda mais 
evidente durante esses anos e foi reforçada com a 
campanha, de acordo com os empresários. Algo que a Silfix 
valoriza, além de reconhecer o esforço, o considerando 
bastante válido.
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Os sócios-diretores, Éder Silva e Carla Gomes, esperam um crescimento
nas vendas com a campanha

 “A CDL-VR sempre está buscando apoiar o lojista, 
nos ajudou no início e essa experiência agora é muito válida 
porque traz  benefício, não só para nós, mas para todo o 
comércio. Logo percebemos que deveríamos estar juntos. 
Durante a pandemia, a iniciativa de não cobrar a 
mensalidade durante um bom tempo foi algo diferente, que 
fortaleceu a relação, porque facilitou financeiramente para 
que continuássemos associados”, finalizou Éder.
 A CDL Volta Redonda agradece a participação de 
todos os associados, reforçando que, neste ano, além do 
sorteio de um carro e uma moto 0 km e um notebook para 
os clientes, as empresas associadas participantes também 
poderão concorrer a uma moto 0 km, que também será 
sorteada entre eles. O objetivo da ação é fomentar o 
comércio em dezembro e fortalecer o movimento de 
vendas na data mais importante do ano, que é o Natal.
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Lojas Medida Exata e Gordinha Modas já
projetam crescimento para próximo ano

COMÉRCIO / EXPECTATIVAS 2022

O
  cenário para o comércio em 2022 é favorável, 
segundo pesquisas divulgadas, com projeção não só de 
retomada, como de crescimento. Alguns setores já têm 
sentido essa recuperação da economia após a flexibilização 
das medidas restritivas. Outro fator importante para esse 
otimismo é a vacinação contra a Covid-19, que tem 
contribuído para que os consumidores tenham mais 
segurança em circular  nas ruas e, consequentemente, 
voltar a comprar mais. A retomada também já pode ser 
notada pelo aumento no número de contratações. A 
estimativa de economistas é de que haja um crescimento 
gradativo, por volta de 3% no volume de novos negócios, 
por mês no próximo ano.
 E essa projeção já vem sendo percebida pelos 
lojistas de Volta Redonda. Patrícia Neves, proprietária das 
lojas Medida Exata e Gordinha Modas, que funcionam há 
23 e 50 anos, respectivamente, conhece bem a 
movimentação do comércio, embora, bastante otimista, 
ainda percebe uma mudança no comportamento dos 
consumidores. 
 “A pandemia mexeu com nossos objetivos e 
valores e deixou marcas. As pessoas passaram a pensar 
mais na hora da compra e ficaram mais questionadoras. 
Não somente com relação ao preço ou à qualidade dos 
produtos, mas também na necessidade real de se fazer uma 
compra”, analisou. 
 No entanto, a perspectiva já está mudando e, 
mesmo com a alta nas vendas on-line, o ambiente físico é 
um diferencial para os clientes, segundo ela. A loja 
“Gordinha Modas”, por exemplo, foi criada com base na 
percepção da mãe de Patrícia, Efigênia Neves, que 
percebeu a dificuldade de roupas para mulheres plus size. 
De acordo com a empresária, enxergar essa necessidade, 
abriu um novo mercado e trouxe oportunidades, tornando 
a empresa uma referência em moda nesse segmento. Com 
o tempo e crescimento, surgiu também a Medida Exata, 
que expandiu o público, mas sem perder a origem.

 Essa relação de percepção de uma necessidade do 
público e de inovação, a comerciante destacou que criou 
uma relação próxima com os clientes e atraiu muitas 
pessoas. “Já tínhamos uma gestão voltada e baseada no 
nosso CRM (conceito que indica que a loja é centrada no 
cliente), o que facilitou a nos adequarmos à nova realidade. 
Temos um cadastro de mais de 30 mil clientes e hoje 
conversamos com mais de 10 mil nas nossas mídias sociais”, 
mantendo um atendimento mesmo quando a loja ficou 
fechada por determinação dos decretos anteriores, em 
2020. Vemos também que, apesar das facilidades da 
compra on-line, nada substitui o contato, a conversa que só 
o presencial, a interação entre loja e cliente traz. As pessoas 
vão até à loja não somente para comprar, querem socializar, 
conversar, rir, tomar um cafezinho… enfim querem voltar ao 
gente com gente, terem esse contato mais próximo”, 
complementou. 
 Sobre a expectativa para 2022, ela diz que não 
tem mistério. A receita, segundo Patrícia, é muito trabalho 
e gostar do que faz. “O mercado da moda sofreu bastante, 
ainda está muito difícil, mas a luz já aparece no fim do túnel. 
Muito planejamento, administração de custos, marketing 
de diferenciação e, principalmente, muito estudo é o que 
acreditamos ser o necessário para prosseguirmos. Acho 
que o principal que nossa equipe tem é o amor pelo que se 
faz. Isso nos move a continuar”, finaliza a empresária.

Loja, que há 23 anos, oferece opções nos mais variados estilos, com numeração
para mulheres plus size Loja “Gordinhas Modas” está há 50 anos no mercado, com pioneirismo na moda plus size



Dezembro 2021 | O LOJISTA | 23

N
 os últimos anos, um segmento que vem numa 
crescente constante, ano após ano com números 
impressionantes, é o de pet shops. Nem mesmo a 
pandemia foi capaz de frear este crescimento. Os dados 
explicam essa grande projeção vivida pelo setor. A revista 
Mercado e Consumo informa que durante o ano passado, 
foram 40 milhões de reais movimentados, número 13,5% 
maior que em 2019 e que significa a geração de 2,4 milhões 
de empregos. 
 As irmãs e sócias, Aline e Lourrana Carmelini, 
proprietárias da Agropet Vida Animal, associada da CDL 
Volta Redonda, realizaram uma enorme pesquisa de 
mercado e observaram o destaque do setor há dois anos e 
meio, em 2019, e resolveram abrir a empresa. Já que 
gostavam bastante de animais, a perspectiva de mercado 
muito bem avaliada pelas duas, elas uniram o útil ao 
agradável. Hoje, as empresárias têm um espaço amplo para 
receber os animaizinhos, localizado na Avenida Amaral 
Peixoto, no Centro, e confirmam que a análise faz sentido e 
a perspectiva só melhora com o passar do tempo.
 “Nos últimos anos, realmente, o crescimento foi 
bem grande na procura pelos nossos serviços. As pessoas 
estão mais adeptas a terem um bichinho de estimação e, 
com o tempo, passaram a se preocupar e a tratar seus 
animaizinhos da melhor forma possível. Conscientizaram 
que eles são membros da família! Assim, buscam sempre o 
melhor para eles. Os clientes percebem a importância de 
proporcionar uma vida saudável, com foco na prevenção, 
para que tenham uma longevidade, dando carinho e amor”, 
disse Aline.
 Segundo elas, a busca tem sido por excelência em 
todas as frentes de atendimento e para oferecer o máximo 
de produtos possíveis. “Nosso objetivo é estar sempre 
entre os melhores, sempre trazendo novidades. 
Oferecemos as melhores rações específicas de cada raça, 
garantimos os petiscos mais saudáveis para alegrar nossos 
amiguinhos e cuidamos também de sua higienização com 
todo carinho para que eles se sintam sempre bem”, afirmou 
Lourrana.
 Na vida de um empreendedor nem tudo são 
flores, mesmo com todo o planejamento. A loja é ainda 
nova, só tem dois anos e meio, e, neste tempo, também 
enfrenta desafios a serem superados. “Tivemos todos os 
desafios possíveis. Ambas vieram de segmentos 
completamente diferentes, encontrando apenas a 
administração como parte comum, pois fazíamos parte de 
empresas cujas funções eram relacionadas à administração. 
No entanto, conseguimos enfrentar os obstáculos de uma 
forma bem consciente. Com a experiência, buscamos ainda 
mais a renovação, pensando na melhor maneira de atingir o 
cliente”, falou Aline.

COMÉRCIO & SERVIÇO/ DESTAQUE

 Para que os desafios sejam superados, mais 
clientes sejam conquistados, além de mais conhecimento 
adquirido constantemente, a ajuda da CDL Volta Redonda e 
o uso das redes sociais têm sido fundamentais. “A 
importância de uma entidade como a CDL é de sempre 
estar nos mantendo informados sobre o mercado, 
fortalecendo o comércio e fazendo com que os empresários 
estejam sempre ligados nas atualizações de cada negócio. 
Outro fator importantíssimo na nossa caminhada, diria, até 
fundamental, não só para os nossos como para todos os 
ramos, são os meios digitais. Além de uma intensa 
divulgação de produtos e serviços, é uma forma de nos 
conectar com os clientes”, completa Lourrana.
 Encerrando este ano, a expectativa para 2022 é 
boa. O mercado não dá sinais de desaceleração e com 
praticamente todos os setores vivendo um momento de 
recuperação, a Agropet Vida Animal, deve, com razão, 
esperar por resultados ainda melhores. “O ano já está 
acabando, mas assim como todos, temos sempre que 
acreditar no melhor. As expectativas para 2022 é que 
consigamos melhorar cada vez mais e consigamos 
continuar garantindo sempre os melhores serviços e 
melhores preços. Nosso foco é investir constantemente nas 
renovações”, finaliza Aline.

Agropet Vida Animal comemora crescimento
durante pandemia e aposta em aumento
nas vendas

As empresárias, Aline e Lourrana, proprietárias da Agropet Vida Animal
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CENÁRIO ECONÔMICO/ GASTRONOMIA

Cervejaria Paranoide planeja novos
investimentos ainda para este ano e aposta
em 2022 para continuar crescendo

D
  ois dos setores mais afetados pelos fechamentos e 
medidas restritivas em 2020, na tentativa de frear o 
contágio da Covid-19, foram o de Bares e Restaurantes e o 
de Entretenimento. Esses segmentos já começaram a ter um 
alívio, com a flexibilização das medidas restritivas neste ano, 
mas com a vacinação e mais mudanças nos decretos que 
possibilitam o funcionamento apenas com ações 
preventivas, a expectativa de recuperação desses setores 
aumentou, segundo quem trabalha no ramo, com mais 
otimismo ainda para o próximo ano. 
 Hoje, além da capacidade da casa ser de 80%, o 
horário de funcionamento foi liberado, mas é necessário 
apresentar o cartão de vacinação, exigir o uso de máscara e 
disponibilizar álcool 70%. 
 Na cidade, uma empresa que reúne os dois 
segmentos e enfrentou dias difíceis, mas não se abateu e 
conseguiu se manter atuante, adaptando-se às condições 
possíveis, foi a Cervejaria Paranoide.
 O sócio-proprietário Felipe Cobucci contou que a 
cervejaria surgiu do desejo de inovação no segmento em 
Volta Redonda. Ele define a empresa como uma reunião de 
amigos que têm o propósito de fornecer uma cerveja 
própria, boa e um ambiente legal para os clientes, trazendo 
sempre novidades de produto e processos. Com duas 
fábricas, eles atendem bares de outras cidades da região 
como Barra Mansa e Barra do Piraí.
 Sobre a vertente de trabalho com entretenimento, 
ele afirma que o foco até 2020 era apresentar o formato de 
eventos, até como uma maneira de se diferenciarem aqui na 
região. Depois, com a pandemia, eles focaram mais no 
ambiente de bar, com cadeiras, um pouco mais tradicional.  
“Cada vez mais, a empresa tem procurado mostrar uma 
faceta nova da Paranoide. Por exemplo, assim que a 
prefeitura determinou o fechamento, em março do ano 
passado, demos início ao delivery, sem experiência 
nenhuma, mas fomos ajustando e conseguindo manter o 
atendimento. Hoje, o que era tendência e adaptação já se 
tornou uma rotina e faz parte do dia a dia da nossa empresa”, 
contou.
 Para ele, ainda vai levar um tempo para voltarem 
ao patamar de antes da pandemia em termos de vendas, mas 
a reinvenção é a palavra que define o momento. “A cada novo 
decreto municipal nos adaptamos. Seguimos fielmente às 
medidas, com os horários, distanciamento, mantemos o 
ambiente aberto, controlamos o número de pessoas e o 
procedimento de higienização. Mantemos o nosso espaço, 
mas vamos conseguir voltar com os eventos também, 
inclusive temos já um planejado”, disse.
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NOVOS PROJETOS

 Felipe contou que até para dar uma nova dinâmica 
e sair do tradicional, a casa vai realizar um evento no Hotel 
Bela Vista, em dezembro. “Vamos mostrar o que é de fato 
um evento cervejeiro. Terão oito rótulos diferentes, 
inclusive dois exclusivos para esta ação. Vai ser uma 
experiência super legal para nossos clientes e todos os que 
gostam de cerveja. Lógico que será seguro, num ambiente 
espaçoso e aberto e, além disso, será necessário apresentar 
o comprovante de vacinação”, completou o empresário.
 São muitas novidades que mostram a força do 
setor e como o momento de recuperação, mesmo com 
muitos desafios, se mantém repleto de boas expectativas. E 
os projetos não param, de acordo com o empresário. 
“Estamos lançando as nossas longnecks também e, em 
breve, os clientes terão acesso. No ano que vem, em junho, 
realizaremos mais um evento e iremos lançar também uma 
série no Youtube, no início do ano. Vamos mostrar o dia a dia 
de um cervejeiro e agregar todo o público, tanto aqueles que 
entendem mais tecnicamente, como aqueles que não 
entendem. Será muito interessante, com uma boa 
perspectiva de entretenimento, que é algo que buscamos 
trazer para o setor”, finalizou.



Dezembro 2021 | O LOJISTA | 25

CENÁRIO ECONÔMICO/ TURISMO

Top Cris Viagens aposta em crescimento do
setor em 2022

D
  epois do avanço da vacinação contra a Covid-19, o 
sentimento de segurança aumentou e trouxe novas 
perspectivas para o início de 2022. A expectativa é de que 
haja um aumento significativo no setor de turismo, que foi 
um dos mais prejudicados durante a pandemia. Segundo 
dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) em parceria com a Faculdade Getúlio 
Vargas (FGV), o segmento sofreu 59% de queda de acordo 
com dados coletados no início do ano, mas agora é hora de 
recuperar e planejar um ano com medidas mais flexíveis, que 
possibilitam os brasileiros viajarem mais e trazer uma 
expectativa maior para o setor.
 Com mais de 20 anos de experiência na área de 
turismo e, desde 2014, como fundadora e diretora da 
empresa Top Cris Viagens, Cristiane Maia, está bastante 
otimista para o próximo ano e tem visto a procura por 
pacotes de viagem aumentar.
 “No primeiro momento foi assustador ver tudo 
fechando e tantos cancelamentos de viagens. Só aos poucos 
fomos entender a gravidade do que estava acontecendo e 
nunca podíamos imaginar que se estenderia por tanto 
tempo. Nosso setor sofreu muito com tudo o que aconteceu 
e foi uma das áreas mais prejudicadas, mas também se 
fortaleceu, se uniu, e, principalmente, se profissionalizou 
ainda mais no período da pandemia. Acredito que agora é a 
hora de mostrar força para voltar a crescer, assim como 
contribuir para a retomada do crescimento econômico do 
nosso país”, disse.
 O otimismo não só aumentou, segundo ela, como 
trouxe novas oportunidades. “A expectativa para 2022 é 
alta, já que existe uma demanda contida de pessoas que hoje 
estão se sentindo mais seguras em voltar a viajar. A vacina 
teve um papel imprescindível para a retomada do turismo e, 
com cautela e todos os cuidados, podemos pensar em viver 
de novo momentos inesquecíveis e colecionar boas 
memórias. Todos nós ficamos em casa, perdemos pessoas 
amadas e voltar a viajar parece um sonho”, afirmou.
 Para a empresária, agora, que há mais pessoas 
buscando viagens, é hora de pensar positivo e focar no 
melhor atendimento, planejando melhores pacotes para 
atender a todos bolsos e gostos. “Um orgulho que tenho é de 
ter atendido e protegido todos os meus clientes com viagens 
agendadas, assim, não perderam seus investimentos. Muitos 
já viajaram e alguns ainda têm crédito para viagens futuras. 
Vale destacar que o perfil do viajante mudou um pouco. A 
grande maioria hoje procura lugares menores, seguros, 
contato com a natureza e viver novas experiências”, 
completou.

NOVOS DESTINOS
 Os destinos de maior procura são variados. “Ainda 
existe uma procura bem maior para viagens nacionais, 
principalmente, em resorts, e, agora, com a reabertura de 
alguns países queridinhos dos brasileiros como Portugal e 
Estados Unidos, os viajantes voltam a sonhar e planejar 
viagens internacionais novamente. Alguns destinos mais 
procurados, além desses, são Cancun, Dubai, Maldivas e 
Punta Cana, por exemplo. No Brasil, podemos citar como 
mais procurada a região do Nordeste, principalmente, 
lugares menores e ainda pouco explorados como 
Jericoacoara, Maragogi e Lençóis Maranhenses”, comentou. 

DICA
 Para quem está planejando viajar, Cristiane dá a 
dica: “A maioria dos países exige o comprovante de vacina 
emitido pelo ConectSus e teste negativo (PCR ou 
Antígeno), variando de cada um. Consulte sempre seu 
agente de viagens. No retorno ao Brasil, seja de qualquer 
destino, novamente é exigido o teste com resultado 
negativo. Alguns lugares, como Fernando de Noronha (PE) e 
Gramado (RS), por exemplo, são exigidos o teste e 
comprovante somente para ambientes fechados. Sempre 
aconselho confirmar com seu agente de viagens que terá 
um papel importante na retomada, mediante tantas regras 
e mudanças”, finalizou.
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Comportamento do turista mudou com a pandemia, mas viagens voltaram a fazer
parte do desejo do brasileiro
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COMÉRCIO & SERVIÇO / SAÚDE

Clínica Acesso Saúde oferece atendimento
médico, odontológico e exames

  raticidade e conforto são coisas que todo empreendedor busca oferecer aos seus clientes. São premissas que 
praticamente compõem a base de um bom negócio, segundo os especialistas. Quando se trata de saúde, esses dois elementos 
se acentuam ainda mais. Os pacientes, geralmente, já numa situação mais delicada, precisam de atenção, um ambiente 
confortável e que tenham um atendimento funcional, de preferência, que seja o mais completo possível. Por isso, há o 
surgimento de clínicas de saúde focadas em oferecer o máximo de procedimentos possíveis. E esse mercado é promissor. 
Segundo pesquisas, pelo menos 76% da população não têm plano de saúde e precisa de atendimento. Boa parte se propõe a 
usar uma rede diferenciada, paga, com base no custo x benefício. 

Neste contexto, chegou a Volta Redonda, a rede Acesso Saúde, com 15 anos de mercado, originária do estado do Paraná. 
Agora, em 2021, a franquia foi trazida para a cidade, com gestão dos empresários Paula e Guilherme Castilho. O casal 
inaugurou o espaço localizado na Rua Desembargador César Salamonte, nº 191, no bairro Aterrado. A unidade atende com 
procedimentos médicos em geral, odontológicos e exames. A proposta de trazer uma franquia de saúde surgiu num momento, 
segundo os franquiados, em que a população tem percebido ainda mais o valor de cuidar da saúde. 
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COMÉRCIO & SERVIÇO / SAÚDE

O LOJISTA: O que te motivou a investir no segmento 
de saúde nesse formato?

Paula: O que nos motivou a investir nessa franquia foi 
uma forma de dar segmento e extensão à área de 
saúde, na qual eu já trabalho como fisioterapeuta e 
ergonomista, proporcionando saúde, bem-estar e 
qualidade de vida às pessoas.

O LOJISTA: Quais foram os principais desafios 
encontrados?

Guilherme: Nosso principal desafio é sempre ter 
preparo no que fazemos, planejamento e boa gestão, 
tanto de pessoas quanto financeira, além de manter 
uma clínica confortável, que oferece acolhimento ao 
paciente. Com a pandemia, observamos o aumento na 
procura de cuidados com a saúde. E vimos, na Acesso 
Saúde, uma forma acessível e de qualidade de 
proporcionar a saúde para a população de Volta 
Redonda. 

O LOJISTA: Qual foi o principal objetivo de vocês ao 
trazerem a franquia para Volta Redonda?

Guilherme: Nosso objetivo é proporcionar 
atendimento médico, odontológico e todos os exames 
laboratoriais e de imagem com preços acessíveis e 
com qualidade e respeito. Somos um sistema de 
atendimento sem mensalidade, com mais de 30 
especialidades médicas, todas as especialidades 
odontológicas, com mais de 1.200 tipos de exames, 
psicologia, nutrição, fisioterapia e tratamentos.

O LOJISTA: Quais são os diferenciais da empresa?

Paula: Nossa franquia tem um preço justo e qualidade 
no atendimento. Nós prezamos o paciente e nosso 
profissional parceiro, para que o paciente não tenha 
rotatividade do profissional especialista. Nosso 
paciente consegue resolver tudo de sua saúde em 
nossa clínica. Ele agenda sua consulta ou seu exame 
sem filas, burocracia e sem demora no atendimento, 
podendo até agendar pelo WhatsApp. Hoje estamos 
presentes em diversos canais para facilitar o contato 
com o cliente, além do WhatsApp, por telefone, site, 
Facebook e Instagram. 

Confira:

Revista O LOJISTA conversou com os
empreendedores e sócios para conhecer
mais sobre a atuação e projeções da empresa

Paula e Guilherem trouxeram a franquia para Volta Redonda para oferecer
preços mais acessíveis

O LOJISTA: Quais são os planos para o futuro?

Guilherme: Nossos planos para o futuro são 
implementar ainda mais especialidades na clínica, 
além de atender o paciente por completo, com 
todos os exames de imagem no próprio local e 
parceria com atendimento de urgência.

O LOJISTA: O que o motivou a se associar na 
CDL?

Paula: A CDL é de uma entidade que defende e 
promove o setor empresarial, por isso, tive 
interesse em me associar e querer também 
mostrar nosso serviço e facilidades que temos 
aos empresários.
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*Caio Amante

COLUNISTA CONVIDADO/EMPREENDEDORISMO

 lá, leitor! Beleza? 

 Neste artigo quero conversar com você sobre 
meu dia a dia como empreendedor e compartilhar sobre 
minhas experiências e aprendizados, situações corriqueiras 
e outras desafiadoras. Acredito que ninguém vira um 
empreendedor de sucesso da noite para o dia, precisamos a 
todo momento absorver novas informações e cada um de 
nós tem muita coisa para ensinar e aprender. Meu objetivo 
aqui é fazer você refletir sobre algo que analiso 
diariamente na minha consultoria e em vários clientes que 
frequento. 
 Já parou para pensar que, às vezes, se sentir 
incomodado pode ser algo bom? Costumo falar muito para 
os meus companheiros de trabalho que transformar os 
nossos maiores defeitos em qualidades é uma arte que 
deveríamos aprender. 
 Como assim, Caio? Vou explicar, concordo que 
nem sempre isto é possível, mas conheço muitas pessoas 
que são incomodadas com a vida do outro, com o 
casamento do vizinho, com o carro do amigo, com o 
trabalho do colega e por aí vai. Por que não usar esta 
característica para se incomodar com o seu resultado diário 
como empreendedor e como pessoa? Por que não usar todo 
seu incômodo para sair da zona de conforto e criar 
circunstâncias capazes de influenciar positivamente a vida 
das pessoas? Por que não usar isso para fazer algo inovador 
e se destacar no seu nicho?
 Às vezes, uma simples ideia compartilhada ou 
ação praticada consegue mudar a vida de alguém. Sempre 
acreditei que pessoas incomodadas conseguem mais 
oportunidades, aumentando as suas hipóteses de sucesso.

O

Não se Acomode. Se Incomode!

 Tenho certeza de que o criador do Uber se 
incomodou com o táxi e o dono do Airbnb se incomodou 
com os custos das redes de hotéis. Sentir-se incomodado é 
excelente! Faz com que mudemos o mundo, é combustível 
para novas descobertas e invenções. A energia do 
descontentamento, quando utilizado para o bem, se 
transforma em grandes feitos para nós e para o resto do 
mundo.
 A partir disso, pense sobre a experiência que você 
oferece aos seus clientes e em como você se destaca. Qual o 
diferencial entre você e seus concorrentes que faz com que 
seu negócio seja único. Se acomodar no mundo do varejo é o 
pior caminho a se seguir, mais cedo ou mais tarde você 
poderá ser esquecido e substituído por alguém que saiu da 
zona de conforto e inovou, se destacou. Agora, se 
incomodar e agir para inovar é o que vai fazer seu negócio se 
manter vivo e, mais do que isso, em constante evolução. 
Para isso é fundamental ter estratégias seguras, o que é 
impossível sem o investimento em análise de dados. Com o 
uso da tecnologia certa, é possível entender o padrão de 
comportamento dos cientes, seus gostos e tomar decisões a 
partir de informações valiosas como essas, com menos 
chances de risco.

Reflita: 
 Estou sendo um cara incomodado, no sentido de 
querer o melhor para mim, para os meus amigos e para o 
meu negócio? Ou estou sendo acomodado, no sentido de 
não querer sair do lugar e criticar quem está fazendo algo 
diferente de você? Olhe para si e reflita! Quem sabe essa 
mensagem possa te ajudar em algo!

*Caio Amante é CEO da Data Side, empresa especializada em Bancos de Dados e Business 
Intelligence, com selo de parceria Gold da Microsoft. http://www.dataside.com.br
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Gestão e Liderança: O que move
as pessoas?
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*Glauter Jannuzzi

*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  

 

  onstantemente recebo mensagens ou converso 
com empresários e empresárias daqui da região Sul 
Fluminense e de outras partes do Brasil e há um consenso 
entre eles; ESTÁ DIFÍCIL DE CONSEGUIR BONS 
FUNCIONÁRIOS! A tarefa de liderar e motivar pessoas não 
é simples de forma alguma. Mas qual será a causa disso tudo 
nos tempos atuais?
 A primeira reflexão que faço aqui e lhe convido a 
analisar comigo é sobre o que realmente motiva ou desperta 
o interesse das pessoas. Pode ser um bônus variável 
atrelado aos seus resultados, mimos que a empresa dê para 
seus funcionários – desde livros a assistentes inteligentes 
como a Alexa, até smartphones novos – mas, na verdade, se 
pararmos para pensar, nem dinheiro nem presentes 
motivam pessoas de maneira contínua e duradoura. Mesmo 
aumentos de salário ou promoções tem um feito efêmero!
 Mas isso não quer dizer que você não deve planejar 
bônus e prêmios para sua equipe, o que quero chamar 
atenção aqui é que só isso não basta. No fundo da essência 
humana, o que todo mundo quer é se sentir valorizado e 
perceber que seus chefes ou gerentes – que muitas vezes 
não são líderes de fato – lhe respeitam e entendem o seu 
momento profissional e necessidade de equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional. 
Em qualquer época da vida, pessoas têm necessidades e 
essas variam de acordo com a situação sociocultural de cada 
um. Quando você exerce uma liderança ou hierarquia sobre 
uma pessoa é importante conhecê-la e definir, junto com ela, 
as condições de satisfação entre vocês. Você pode contar o 
que espera dele (ou dela) e peça para ela lhe dizer com 
honestidade e transparência o que ela espera da empresa e 
de você. 
 Muitas vezes a causa raiz dos problemas de 
relacionamento patrão-empregado está na falta de 
alinhamento de perspectivas. A essência humana é simples: 
todos gostam de receber elogios, ninguém gosta de receber 
críticas ou que alguém aponte o que elas não estejam 
fazendo tão bem. A arte de um bom líder é saber como 
apontar os defeitos não como problemas mas 
oportunidades de melhoria e, sempre, mas sempre mesmo, 
fazer elogios embasados nas atitudes positivas 
demonstradas por seus liderados. 

 Pessoas se motivam com atitudes positivas, tom de 
voz, astral e respeito demonstrados pelos seus superiores. 
Se você é empreendedor(a) e chega em sua empresa todas 
as manhãs com inúmeras preocupações e pressa para 
começar a trabalhar, seus funcionários vão perceber e sentir 
o efeito da pressão que você está se impondo e, por tabela, 
impondo a eles também. 
 Se você quer estimular seus funcionários, seja 
exemplo. Demonstre e pratique atitudes positivas e tenha 
um diálogo aberto com eles. Estabeleça uma conversa 
franca individual, por exemplo, com cada um de seus 
liderados a cada trimestre e, caso sua empresa tenha vários 
níveis, oriente seus gerentes ou coordenadores a fazerem o 
mesmo. Liderança é sobre conceitos simples de serem 
falados, porém a complexidade está na disciplina em 
colocá-los em prática e redefinir a rota de acordo com os 
feedbacks que as pessoas lhe dão.

Que 2022 seja repleto de conquistas para você!
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Festas de final de ano: aproveite com moderação

           ezembro é o mês mais festivo do ano. Natal, Réveillon e festas de confraternização da empesa, entre amigos e 
familiares fazem parte da agenda das pessoas. Mesa farta e cheia de variedade de pratos doces, salgados e bebidas. Com 
tantas opções fica difícil não se render à famosa comilança! Por isso, preparamos algumas dicas para aproveitar as festas, com 
moderação e se manter saudável. Confira:

· Beba bastante água! Além da hidratação, a água dá sensação de saciedade e contribui para o bom funcionamento do 
intestino, que pode ficar sobrecarregado com as comidas gordurosas.

· Faça refeições leves e em pequenas quantidades ao longo do dia. Não fique muito tempo em jejum para não chegar com 
muita fome e extrapolar. Manter a rotina alimentar é muito importante. 

· Não abandone os alimentos saudáveis! Mesmo durante às ceias de Natal e Réveillon, monte um prato colorido, rico em 
legumes e verduras. 

· Que tal se render às frutas e pegar mais leve com os doces?

· Lembre-se de manter a atividade física em dia, mesmo durante o período de festas. É normal a preguiça nessa época do ano, 
mas manter a rotina saudável e o corpo em movimento é fundamental! 

Exagerou, e agora?

Se mesmo com essas dicas você cair em tentação e acabar exagerando, a melhor opção é ajudar o organismo a desintoxicar. 

· Mantenha-se hidratado e, dê preferência, beba água em temperatura ambiente. 

· Opte por alimentos cozidos e mornos, ao invés, de crus e frios. 

· Prefira os alimentos in natura ou minimamente processados. Evite laticínios, carne vermelha, cafeína e álcool.

· Substitua alimentos à base de açúcar e carboidrato branco por integrais.

· Troque refrigerantes, sucos industrializados e bebida alcoólica por água e chás. 

· Cuide da higiene do sono. Durma, pelo menos, 7h por noite. Dormir bem é fundamental para normalizar o funcionamento do 
organismo, além de recuperar o corpo e a pele após as festas.

COLUNA SAÚDE EM DIA

Unimed Volta Redonda

O Centro Cuidar Belvedere, localizado anexo ao Hospital 
Unimed Volta Redonda, conta com uma equipe 
multidisciplinar com nutricionistas, enfermeiros, 
psicólogos, educadores físicos, médicos generalistas e 
especialistas, que atuam nos programas de gerenciamento 
de doenças crônicas e emagrecimento, com foco na vida 
saudável, mudança de hábitos alimentares e inserção da 
prática de atividade física. Dúvidas e mais informações pelo 
telefone: (24) 3336-6000.






