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DIA LIVRE DE IMPOSTOS
MARCA LUTA CONTRA
CARGA TRIBUTÁRIA

VEJA COMO FOI
O RUA DE COMPRAS
NA AMARAL PEIXOTO

ELOÍSA HELENA DUTRA COSTA DE ALMEIDA
Empresária, uma das fundadoras da EletroRio

PALAVRA DO PRESIDENTE

Vendas em crescimento,
mais capacitação empresarial
e mais conﬁança em 2022
C

om a redução dos casos de Covid-19, depois da
vacina, que possibilitou a ﬂexibilização das medidas
preventivas e a retomada da economia, com a geração de
empregos, os resultados têm sido mais favoráveis para o
nosso setor de comércio e serviço. As vendas começaram a
melhorar e o Dia das Mães foi um bom termômetro para
diversos segmentos, com um volume maior em vendas
físicas, que cresceram mais de 20% em relação aos dois
últimos anos, com os consumidores retomando ainda as
confraternizações em família.
O “Rua de Compras”, que voltou em maio, com a
primeira edição deste ano, na Avenida Amaral Peixoto e
ruas adjacentes, atraiu centenas de pessoas, que
aproveitaram para comprar os presentes, na véspera do Dia
das Mães, e ainda curtir cultura, lazer e gastronomia
diversiﬁcada, com atividades, inclusive de saúde, e
brincadeiras para as crianças. O evento foi um sucesso e
parabenizamos os comerciantes que acreditaram e se
esforçaram para realizar promoções e outras ações.
A CDL Volta Redonda também vem realizando
diversas ações para incentivar a capacitação de gestores,
empresários e colaboradores das empresas, com o objetivo
de oportunizar mais conhecimento e ajudar na
administração dos negócios. Realizamos um workshop
sobre liderança, visando a formação executiva. O evento foi
de graça para nossos associados. E estamos planejando mais
ações como essa com foco no desenvolvimento empresarial
para contribuir com o crescimento das empresas, geração
de empregos e da economia da nossa cidade.

Agora em junho, teremos mais um “Rua de
Compras” para incentivar as vendas para o Dia dos
Namorados, mas as empresas já precisam trabalhar a data,
antecipadamente, despertando nos consumidores o desejo
de presentear. Tanto a conﬁança do empresário quanto do
consumidor voltou, o que traz um período mais positivo
para os dois lados.
Continuamos trabalhando para fortalecer nossas
parcerias, buscar novas e desenvolver outros projetos que
contribuam de forma positiva com os nossos associados e
vamos ter boas notícias em breve.
Lembramos que os serviços oferecidos pela
CDL-VR, como Central de Empregos, Certiﬁcado Digital, são
um diferencial para nossos associados, que contam ainda
com espaços para realizarem eventos corporativos. No site
cdlvr.org.br, você encontra todas as vantagens de ser um
associado, como descontos em plano de saúde e na área de
educação, tanto para você, sua empresa e seus
colaboradores. Nos acompanhe também nas nossas redes
sociais, no Instagram, @cdlvoltaredonda, e, no Facebook,
CDL Volta Redonda.
Aproveito para deixar aqui o meu abraço
carinhoso nesse mês dedicado às mamães.
E boas vendas em junho com o Dia dos
Namorados! Até mês que vem, com uma expectativa ainda
melhor que 2022 será um ano que irá além da recuperação
de dois anos muito difíceis. Será o ano da virada da nossa
economia.

Fique por dentro das nossas novidades seguindo as nossas redes sociais.
No Instagram, @cdlvoltaredonda e CDL Volta Redonda, no Facebook. Siga e curta
nossas postagens. E aproveite a leitura da nossa Revista O LOJISTA, que também
está disponível em nosso site cdlvr.org.br.
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ECONOMIA/VENDAS

Centenas de pessoas participaram
do primeiro “Rua de Compras” de 2022
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ECONOMIA/ RUA DE COMPRAS

Descontos, atividades culturais, de lazer e gast
D

epois de dois anos sem ser realizado por conta da
pandemia da Covid-19, o “Rua de Compras” voltou em maio
com sucesso de público. O primeiro do ano foi realizado na
Avenida Amaral Peixoto e ruas adjacentes, no Centro,
levando centenas de pessoas às compras, das 9h às 18 horas.
As atividades aconteceram no dia 07 de maio, véspera do
Dia das Mães, visando oportunizar os consumidores a
realizarem as compras com descontos que chegaram a 70%
em alguns produtos.

CDL Volta Redonda marcou presença com estande para divulgar serviços
e benefícios para empresas associadas

Além das promoções das lojas, quem foi ao “Rua de
Compra” também pôde aproveitar as diversas atividades de
lazer, cultura, gastronomia diversiﬁcada, e serviços em
saúde. Teve show com o cantor Tavinho e exposição de
carros antigos. A diversão foi garantida para as crianças com
brinquedos inﬂáveis e atividades promovidas pela
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, além da
distribuição de pipoca.
“Rua de Compras” levou centenas de pessoas à Avenida Amaral Peixoto e ruas vizinhas

O projeto tem parceria da Prefeitura, CDL Volta
Redonda, Aciap-VR e Sicomércio-VR. As três entidades
também marcaram presença com estandes, divulgando os
serviços que oferecem para as empresas.

Lojas ﬁzeram promoções com descontos que chegaram a 70%
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Ações culturais

ECONOMIA/ RUA DE COMPRAS

ronomia movimentaram primeiro evento do ano
P

ara o vice-presidente da CDL Volta Redonda,
Leonardo Almeida, que participou da abertura, o evento
marcou também a retomada da economia, atraindo
consumidores não só da cidade como de outros municípios
vizinhos.
“O Rua de Compras ajuda a divulgar o comércio
local, mostra a força da nossa economia, a diversidade de
produtos e serviços, além de transformar um dia de compras
comum num evento com várias atividades, que envolvem a
família. Foi um sucesso, mostrando que as pessoas também
já se sentem mais seguras para voltar a realizar compras
físicas e não só on-line. Ficamos felizes de ver esse
movimento crescendo. Parabéns aos lojistas que se
dedicaram em oferecer descontos e consolidar ainda mais o
comércio da Amaral Peixoto e ruas próximas”, comentou.
Ele aproveitou ainda para conversar com
comerciantes e consumidores e saber sobre a importância
da realização de eventos como o “Rua de Compras” e outros
assuntos relacionados ao comércio da cidade.

Entrevista para a TV Rio Sul

“Recebemos retornos muito positivos, porque, sabemos que
a população gosta de ações que promovem descontos e, no
caso dos comerciantes, que possibilitem aumentar o ﬂuxo
de clientes. O resultado foi ótimo”, aﬁrmou.
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ECONOMIA/ RUA DE COMPRAS

Consumidores elogiaram retomada do projeto
O

“Rua de Compras” atraiu centenas de
consumidores à Avenida Amaral Peixoto e ruas vizinhas, a
maioria em busca de presentes para o Dia das Mães e
também para aproveitar as promoções e fazer um programa
em família, com as diversas atividades culturais, de lazer,
gastronomia e de saúde oferecidas. Um sábado divertido
também para as crianças, que puderam aproveitar os
brinquedos inﬂáveis.
O trânsito ﬁcou fechado e a Avenida Amaral
Peixoto foi transformada num grande “shopping a céu
aberto”. O Centro tem em torno de 800 estabelecimentos
comerciais, a maioria de comércio de vestuário, acessórios,
supermercados, além de outros de serviços, incluindo
saúde.

“O Rua de Compras” é uma oportunidade de
aproveitar o ﬁm de semana de folga, conhecer o comércio de
outros bairros, já que eu moro no Retiro, e ver as novidades,
passear e ainda comprar algo que precise com descontos.
Sem trânsito, a gente pode andar com calma, ver lojas novas,
aproveitar as promoções e também se distrair com as
diversas atividades. É uma iniciativa muito importante para
a cidade, porque também ajuda a divulgar as empresas. Está
tudo muito bem organizado e atraiu bastante gente.
Parabéns aos organizadores”, aﬁrmou, Jéssica Souza,
psicóloga.

A revista O LOJISTA ouviu alguns consumidores. A
maioria aprovou a iniciativa e elogiou os preços que estavam
com descontos de até 70%. Para a dona de casa, Rosilene da
Silva Guimarães, a união de descontos, cultural e lazer é uma
combinação perfeita para promover o comércio. “Sem
contar que, nós consumidores, podemos pesquisar com mais
tempo, porque tem tudo num só lugar. Já fui em outras
edições e sempre gosto”, comentou. Conﬁra outros
depoimentos sobre o “Rua de Compras”.

LEANDRO VICENTE DO ESPÍRITO SANTO
técnico de mecânica, Paraty

“Eu sou de Volta Redonda, mas moro em Paraty há
dez anos, e achei muito interessante fechar a rua para
realizar esse evento, para que a gente possa andar com mais
tranquilidade e fazer compras e ter atividades integradas
ajuda bastante, favorecendo o comércio. Preços bons,
compramos bastante coisas e aproveitamos para fazer algo
diferente junto com a família”, comentou, Leandro Vicente
do Espirito Santo, de Paraty.

JÉSSICA SOUZA
psicóloga, Volta Redonda
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ECONOMIA/ RUA DE COMPRAS

Lojistas aprovaram retorno do evento
C

om mais de 800 estabelecimentos comerciais,
entre lojistas e prestadores de serviços, o Centro, onde
ﬁcam a Avenida Amaral Peixoto e ruas vizinhas, foi palco do
maior evento do comércio, o “Rua de Compras”, no dia 7 de
maio, o primeiro do ano, depois do início da pandemia da
Covid-19, em 2020.

FOTOS: Carlos Caldeira

Realizado pela Prefeitura de Volta Redonda, com
apoio da CDL, Aciap e Sicomércio, o evento atraiu mais de
20 mil pessoas, a maioria em busca de presentes para o Dia
das Mães e promoções. Para os comerciantes, o retorno da
iniciativa contribui não só para o aumento nas vendas como,
principalmente, divulgar o setor para os moradores da
cidade e de municípios vizinhos.

Oswaldo Luiz Martins de Almeida, gerente da Léla
Calçados, com tradição de mais de 20 anos no segmento no
Centro, também é da mesma opinião de que o “Rua de
Compras” contribui para aumentar o ﬂuxo de
consumidores na Amaral Peixoto. “Este ano, é uma
experiência nova, porque nas outras edições, era realizado
no domingo, e, agora, está sendo no sábado, mas como é
véspera do Dia das Mães, ajuda bastante nas vendas. A
iniciativa divulga o comércio para outras cidades, a gente
recebeu clientes de Barra Mansa, Barra do Piraí e outros
municípios vizinhos. O resultado tem sido muito positivo e
ﬁcamos felizes em participar”, acrescentou.

A loja Agosto Biju, que existe há 18 anos, na
Amaral Peixoto, foi uma das mais movimentadas. No
segmento de acessórios, maquiagem, bolsas e itens
femininos e infantis, os consumidores aproveitaram os
descontos e compararam para presentar as mamães, os
ﬁlhos e até a si mesmo. A balconista Milene Nogueira da
Silvia Guimarães conﬁrmou que eventos como o “Rua de
Compras” ajudam a triplicar o movimento.
FOTOS: Carlos Caldeira

Oswaldo Luiz Martins de Almeida, gerente da Léla Calçados, avaliou como
positiva a iniciativa

A Avenida Amaral Peixoto ﬁcou fechada para
veículos desde o Viaduto Heitor Leite Franco até o ﬁnal, na
Praça da Bíblia, possibilitando os consumidores circularem
livremente, aproveitando as diversas atividades paralelas, o
que levou dezenas de famílias a aproveitarem o sábado,
passando praticamente o dia no “Rua de Compras”.

Milene Nogueira, da Agosto Biju, comemorou o movimento
maior na véspera do Dia das Mães

“Com certeza, ajuda a vender mais,
principalmente depois da pandemia, que enfrentamos
muitos desaﬁos com o comércio fechado. Com a
ﬂexibilização, começou a melhorar, mas tivemos que ir
reconquistando aos poucos os clientes. Esse evento ajuda a
divulgar as lojas, o pessoal aproveita para comprar mais,
porque tem descontos. É bom para o empregador e também
para gente, que trabalha, porque dá um up no salário. Sem
conta que as atrações como shows, gastronomia e
brinquedos para as crianças atraem as famílias”, aﬁrmou.
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ECONOMIA/ RUA DE COMPRAS

Conﬁra alguns dos momentos do
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ECONOMIA/ RUA DE COMPRAS

Rua de Compras na Amaral Peixoto
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GIRO NAS NOTÍCIAS/CDL VOLTA REDONDA

O vice-presidente da CDL Volta Redonda,
Leonardo Almeida, participou no dia 06 de abril, do
lançamento na Alerj, da Frente Parlamentar em Defesa do
Comércio Varejista do Estado do Rio.

Foto: Divulgação

Defesa do comércio

No evento, diversas entidades empresariais do
estado, como o presidente da Federação das Câmaras
Dirigentes Lojistas do Estado do Rio (FCDL-RJ), Marcelo
Mérida.
O objetivo da Frente é discutir ações de
desenvolvimento do setor no interior do estado. O
lançamento foi presidido pelo deputado estadual Marcelo
Cabeleireiro.

Leonardo Almeida com lideranças na Alerj

PARCERIA OAB-VR PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL
A CDL Volta Redonda ﬁrmou uma parceria com a Ordem dos Advogados (OAB-VR) para emissão de certiﬁcados
com preço diferenciado para os recém-formados em Direito. O objetivo é ajudar os novos proﬁssionais a terem assinatura
digital, facilitando os trâmites na Justiça, que atualmente tem vários serviços disponibilizados on-line, mas que precisam
desse certiﬁcado, que é a identidade virtual tanto da pessoa jurídica quanto física.
O novo convênio foi celebrado numa reunião com o presidente da CDL, Gilson de Castro, e o diretor jurídico, Yhel
Esteves, e presidente da OAB-VR, Carolina Patitucci. Com a nova tecnologia, os advogados não conseguem ter acesso a
processos e fazer consultas sem essa assinatura, se tornando uma das suas principais ferramentas de trabalho.
A CDL Volta Redonda conta com estacionamento próprio, atendimento com hora marcada, infraestrutura para
atendimento com total segurança Para saber mais sobre como agendar um atendimento para o certiﬁcado digital, entre em
contato pelos nossos canais: (24) 98125-9369 ou (24) 99880-5511, ambos whatsapp.
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ESPAÇO CDL JOVEM//DLI

Dia Livre de Impostos será
realizado em 02/06 no
Sider Shopping
N

o dia 02 de junho, será realizada em Volta Redonda mais uma edição do Dia Livre de Impostos (DLI), uma ação de
conscientização promovida pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de todo Brasil que compoem o sistema
CNDL e com participação da sociedade contra as altas cargas tributárias e o baixo retorno dos impostos arrecadados como
saúde, educação, transporte e segurança para população.
Este ano, o evento será realizado em Volta Redonda em parceria com o Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. As lojas
participantes vão vender produtos especíﬁcos sem o valor do imposto, visando mostrar ao consumidor quanto ele paga sem
essa taxação. A ação será realizada dentro do horário de funcionamento do shopping, com a presença do mascote do DLI, o
Impostossauro, que representa o impacto negativo dos impostos sobre o poder de consumo e do crescimento econômico do
país, devorando boa parte do dinheiro que deveria circular no Brasil, movimentando a economia. Marca registrada da
campanha, o dino desperta também a atenção das crianças.
O presidente da CDL Jovem Volta Redonda, Leandro Noel, explicou que a ação tem como objetivo despertar tanto
no consumidor quanto no lojista a atenção para as altas cargas tributárias no país. “Cada ano, o DLI cai numa data, porque
simboliza o quanto de meses trabalhamos só para pagar impostos.Então, até o dia 02 de junho, praticamente, é o montante
que será pago de tributos e outros encargos sobre os produtos que vendemos ou compramos. Ou seja, metade do ano do
capital vai para impostos”, explicou.
Em 2021, o DLI teve sua participação recebida por diversos shoppings em todo o país, com mais de 15 mil varejistas
envolvidos.
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ESPAÇO CDL-VR/CAPACITAÇÃO

Worshop, realizado em maio, em parceria
com UniFOA, focou em liderança e gestão
N

“Neste mundo cada vez mais globalizado, com o
cenário econômico mudando com muita rapidez e as
empresas precisando se adaptarem a todo esse processo,
ter líderes atualizados, capacitados, principalmente, com o
foco em reter pessoas, proﬁssionais com alto desempenho,
poder contribuir para essa formação, com palestras, cursos,
em parceria com uma instituição de ensino consolidada e
tradicional como o UniFoa é importante, para nós da CDL.
Pensamos sempre no desenvolvimento dos nossos
associados para o crescimento de suas empresas”, aﬁrmou.
Após a ﬂexibilização das medidas restritivas da
Covid-19, lojistas e estudantes participaram do evento
promovido pela CDL, com objetivo de preparar os
comerciantes e empresários para liderar, desenvolver
equipes, gerir conﬂitos e focar em alta performance.
“O
mais
importante
desse
evento,
independentemente se você está empreendendo ou
trabalhando em uma grande empresa é orientar os lojistas
participantes de que hoje é essencial ter espírito de
liderança. Liderança não é cargo, é atitude e o objetivo do
workshop é falar sobre relação interpessoal, resolução de
conﬂitos, inﬂuenciar pessoas, comunicar claramente. A
geração de hoje não tem mais espaço para hierarquias e
líderes fakes, que tentam impor o seu cargo. A capacitação e
consciência do tema são muito importantes, principalmente,
no cenário proﬁssional atual”, explicou Glauter.
Lojistas e empresários ressaltaram a importância
do evento promovido pela CDL para a capacitação e
aprimoramento das habilidades.
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FOTO: Laís Gesualdi

o dia 11 de maio, a Câmara de Dirigentes Lojistas
de Volta Redonda (CDL-VR), em parceria com o UniFoa,
realizou o Workshop “Líder de Fato ou Fake? Desenvolva a
Sua Liderança”, com Glauter Januzzi e Anderson Gobbi, que
fazem parte do corpo docente do curso de Formação
Executiva, que está sendo lançado pelo Centro
Universitário. O vice-presidente da CDL Volta Redonda,
Leonardo Almeida, recebeu os participantes, dando as
boas-vindas e falando da importância das empresas
capacitarem seus gestores para formação de novos líderes.
CDL realiza workshop “Líder de Fato ou Fake? Desenvolva a Sua Liderança”,
com Glauter Januzzi e Anderson Gobbi

“Acho que é essencial realizar palestras e
workshops como esses promovidos pela CDL. Precisamos
liderar de fato os nossos funcionários e, principalmente, a
nossa empresa. Saber lidar com a liderança da forma correta
é muito importante para alavancar nossos negócios”, disse
Karem Diniz, proprietária da Yellow Tortas.
Para Ana Paula Pereira, gerente da Pet Sublime, o
evento, além de oportunidade de conhecimento, ajuda
também no network.
“O aprendizado nunca é demais. É a única coisa que
ninguém tira de você. Acho essenciais momentos como
esses proporcionados pela CDL para nós lojistas. Liderar e
lidar com pessoas são difícil, por isso, é importante temas
como estes para abrir nossa mente. Hoje eu trouxe toda
equipe das lojas do Aterrado e do Sider. Aqui além de
aprender, também podemos conhecer clientes e outros
proﬁssionais”, comentou a lojista.
Lizandro Zerbone, do Programa de Especialização
do UniFoa, também esteve presente no evento, e ressaltou a
importância da parceria com a CDL e a capacitação para os
empresários da região.
“A nossa parceria CDL e UniFoa é muito sólida.
Agradeço especialmente ao Gilson de Castro, presidente, e
ao Leonardo Almeida, vice-presidente, que abraçaram essa
proposta. Poder qualiﬁcar pessoas para o novo normal, para
o novo modelo neste cenário pós-pandemia é muito
essencial. O evento é uma oportunidade disso, das pessoas
estarem de fato aprendendo, se reciclando, se qualiﬁcando
para as novas demandas que o mercado vai impor e a CDL
sempre à frente, junto com o UniFoa vanguardista,
buscamos sempre fazer a diferença e agregar na vida de
todos”, ﬁnalizou Lizandro.

MATÉRIA DE CAPA/ ESPECIAL MÃES EMPREENDEDORAS

ELOÍSA HELENA DUTRA COSTA DE ALMEIDA,
empresária, uma das fundadoras da EletroRio
Quem vê a empresária Eloísa Helena Dutra Costa de Almeida, de 68 anos, uma das fundadoras
das lojas EletroRio e Interpam, não consegue imaginar que ela não tenha começado sua carreira no meio
comercial. Com um dom de receber e conversar com as pessoas, sua trajetória empresarial começou
bem mais tarde, aos 40 anos. E é a história de sucesso dessa mãe, empreendedora, que a Revista O
LOJISTA traz para vocês como inspiração no mês dedicado às mamães.
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Mineira, ﬁlha de comerciante,
N

atural de Astolfo Dutra, Minas Gerais, Eloísa veio para Volta Redonda morar com uma das irmãs, em busca de mais
conhecimento, sendo acolhida também por amigos dos pais, até se estabilizar ﬁnanceiramente. Formada em Magistério e
Contabilidade, durante quase 20 anos trabalhou na área educacional.
“Aqui em Volta Redonda conquistei uma vaga na prefeitura, exercendo minhas funções na área educacional, em uma
época em que ainda não havia concurso público. Anos depois, prestei concurso, tendo sido aprovada, onde ﬁz minha carreira
por 18 anos. Como orientadora educacional, sempre senti a necessidade de me atualizar e estudar, buscando novos
conhecimentos na área”, relembra.
Fotos: Carlos Caldeira

Fotos: Carlos Caldeira

Sem imaginar o que o futuro previa, a veia empreendedora dela já se mostrava desde cedo. Eloísa conta ainda que,
concomitantemente ao serviço público, trabalhou como professora particular no bairro onde morava. “Foi uma forma de
aumentar minha renda ao mesmo tempo em que travava inúmeras relações pessoais com meus alunos e também suas
famílias”, acrescentou.
Apesar de ser de família comerciante, ela garante que até entrar para esse ramo, não sabia que também tinha
interesse por ser comerciante, paixão que nasceu da necessidade de ajudar nos negócios.
Fotos: Carlos Caldeira

Fotos: Carlos Caldeira

Fotos: Carlos Caldeira
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MATÉRIA DE CAPA/ ESPECIAL MÃES EMPREENDEDORAS

e com tino para os negócios
s pais de Eloísa, Dulce e Avelino, também foram
comerciantes e desde pequena gostava de ﬁcar no balcão,
vendo como eles trabalhavam. A empresária se emociona
ao falar da mãe, que é uma fonte de inspiração para ela. “Foi
um grande exemplo em minha vida. Comerciante dedicada,
não media esforços para cuidar dos que estavam em sua
volta, conciliava família e trabalho. A recordação mais forte
que tenho dela é sua entrega ao trabalho e à família.
Contribuiu muito na criação de seus cinco ﬁlhos e me
emociono muito ao me lembrar da mulher que ela foi”,
recorda.

Fotos: Carlos Caldeira

O

Fotos: Carlos Caldeira

Eloísa é casada há 48 anos com o engenheiro civil,
Porfírio Augusto de Almeida, nascido em Volta Redonda,
ﬁlho de portugueses, com quem teve dois ﬁlhos, Karina
Costa de Almeida e Leonardo Costa de Almeida, que hoje é
diretor das empresas. Ela continuava trabalhando como
educadora, mas sempre dedicada à família e pensando num
futuro melhor. Ao longo dos anos, a vida foi mudando o
destino de Eloísa, a levando para o comércio.

“Quando as crianças cresceram um pouco,
sentimos a necessidade de manter minha família mais
unida, época na qual morei em cidades diferentes,
acompanhando meu marido em seu trabalho, porque ele
viajava muito a serviço para construção de estradas em
diversos estados pela Almeida Filho. Foi uma época muito
desaﬁadora para mim, porque as mudanças exigiram muito
não só de mim, mas também dos meus ﬁlhos. Mesmo assim,
me considero privilegiada por poder acompanhá-los
constantemente”, comentou.
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Grupo nasceu na década de 90 com a EletroRio
Fotos: Carlos Caldeira

Eloísa conta que, em 1994, por meio de uma parceria entre o marido e o irmão dele, nasceu o embrião da empresa
PA Almeida, a EletroRio. “Com o crescimento das crianças, meu marido e eu decidimos restabelecer nossa residência em
Volta Redonda. Com o nosso retorno e estabilidade na cidade, achamos por bem, desfazer a sociedade, mas não a empresa de
materiais elétricos. Como meu marido continuava trabalhando como engenheiro, pedi exoneração da prefeitura para me
dedicar ao negócio familiar”, relembra.
E foi pensando na família, que Eloísa se descobriu empreendedora há 28 anos. “Precisei adquirir inúmeros novos
conhecimentos na área, viajando para outras cidades para conhecer outros empreendimentos do mesmo segmento, fazendo
cursos, consultorias, sempre com o objetivo de crescer e inovar. ”
Fotos: Carlos Caldeira

Fotos: Carlos Caldeira
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Fotos: Carlos Caldeira

A decisão da empresária em trabalhar com comércio só conﬁrma o laço forte que sempre teve com a proﬁssão dos
pais e a formação também em Contabilidade, que ensina um pouco sobre administração empresarial, seu segundo curso
técnico. “Quando eu morava fora sempre observava lojas como a nossa, via como funcionava, as novidades, tinha curiosidade
e ideias”, comentou.
Hoje, a empresária, que é avó da Soﬁa, Luísa e João Victor, tem orgulho da virada de chave e da carreira como
empreendedora e de ter o ﬁlho Leonardo, que é vice-presidente da CDL Volta Redonda, como o principal gestor das
empresas da família, sempre com o apoio do pai e dela, que, mesmo aposentados, estão, sempre, contribuindo para ajudar na
administração da EletroRio e da Interpram, fundada em 2012.
Fotos: Carlos Caldeira

Fotos: Carlos Caldeira
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Criando oportunidades diante de crises

loísa conta que mesmo diante dos maiores
desaﬁos, a família sempre buscou crescer e criar
oportunidades. E foi durante a mais grave crise energética
do país, entre julho de 2001 a março de 2002, conhecida
como crise do apagão, quando uma das medidas adotadas
foi o racionamento da energia, que nasceu a loja
especializada em iluminação.

Fotos: Carlos Caldeira

E

“Todas as crises, com suas diﬁculdades, nos geram
oportunidades e novos desaﬁos. Foi uma época em que o
conhecimento se tornou nosso grande diferencial.
Trabalhávamos não só com as luzes compactas, que
precederam as de leds, gerando economia, como também
com a conscientização dos consumidores sobre novas
estratégias para economia de energia elétrica”, comentou.
Segundo Eloísa, no início dos anos 2000, o ﬁlho
Leonardo ingressou na sociedade, assumindo o posto de
diretor das empresas e garantindo a manutenção do
negócio como uma empresa familiar.
“Em 2012, observamos uma demanda em relação à
aplicação da iluminação nos projetos residenciais e
comerciais, nos tornando especializados nesta área,
contando com a colaboração de uma variedade de
proﬁssionais, tais como arquitetos, light design, projetistas
e outros colaboradores”, acrescentou.
Hoje, a EletroRio, com duas lojas, e a Interpam, que também oferece uma consultoria para proﬁssionais da área, se
tornaram referência em iluminação decorativa, sempre com novidades e as tendências do mundo decor. O grupo, que inclui
três lojas, gera 35 empregos diretos, promove eventos na área para trazer as novidades, além de cursos voltados para a
capacitação na área de iluminação.

Fotos: Carlos Caldeira

Fotos: Carlos Caldeira
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Desaﬁos de ser mulher, esposa, avó,
mãe e empresária
loísa também falou sobre como é ser
empreendedora, dividindo o tempo como empresária,
gestora, mãe, mulher, esposa e avó. Para ela, é um grande
desaﬁo, que precisa de disciplina e saber que corpo, alma e
mente precisam estar conciliados.

Fotos: Carlos Caldeira

E

Para ela, o maior desaﬁo hoje para as mulheres que
são mães no mercado de trabalho e como empreendedora,
é conseguir se dedicar ao seu trabalho e aos ﬁlhos sem
contar com uma rede de apoio que a auxilie e a ampare.
“Eu tive a oportunidade de contar muito com o apoio
familiar. Saber que meus ﬁlhos estavam sendo cuidados por
alguém que os amava tanto quanto eu me dava a
tranquilidade necessária para desempenhar minhas
atividades proﬁssionais com autonomia e liberdade”,
contou.
Hoje, como empresária, ela também fala sobre a
importância de ouvir a equipe.
“Na nossa empresa, buscamos ouvir as necessidades de
quem trabalha conosco. Minha gerente, por exemplo, está
comigo desde a abertura da primeira loja e sempre
converso com minhas funcionárias sobre o dia a dia delas,
vida pessoal, orientando, entendendo suas jornadas”,
acrescentou.
Eloísa também deixou uma mensagem para todas as mães que trabalham e cuidam do seu bem mais precioso, os ﬁlhos.
“Todos os desaﬁos da vida podem ser superados com fé e amor. Existe um ser maior, que é Deus. Ele que nos proporciona
sermos mães. E desde a fecundação nos envolvemos e a cada instante amamos mais e mais e muito mais. E quem ama o que
faz? Conduz, suporta, educa e se dedica por inteiro.”

Fotos: Carlos Caldeira

Fotos: Carlos Caldeira
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Mundo da maternidade deu uma nova
Q

“Ser mãe é algo que sempre sonhei. Até os três anos
do Luiz Miguel, foi um período bem conturbado, porque
precisava trabalhar. Nessa rotina proﬁssional, meus pais
me ajudaram muito. Conheci o Leandro em dezembro de
2013. Noivamos com três meses e nos casamos em um ano.
Assim que me casei, em 2015, meus pais continuaram me
dando suporte, porém, surgiu uma vontade muito grande
de exercer de fato a maternidade, pois, até então não
conseguia estar 100% presente”, lembrou.

Instagram: amorematernidade

uando o assunto é ser mãe, sabemos que, muitas
vezes, essa função é exercida em tempo integral, mas não
foi assim para Mayara Figueredo. Aos 24 anos, ela se viu
grávida do primeiro ﬁlho e administrando a jornada de mãe
e funcionária da indústria na área de logística.

A falta de motivação com o trabalho fortaleceu ainda
mais a vontade de Mayara de se dedicar à maternidade. O
apoio emocional que recebeu por parte do marido foi
essencial para que a decisão fosse tomada.
‘’Sabíamos que, ﬁnanceiramente, muita coisa iria
mudar, teríamos que fazer ajustes. Em março de 2016, pedi
as contas para ﬁnalmente exercer de fato a maternidade, a
vida de mãe e administradora do lar. Não me arrependi nem
um pouco, foi a melhor decisão da minha vida! Naquele
momento percebi o quão estar mais perto do meu ﬁlho e
cuidando da casa me fazia tão bem’’, contou Mayara.
Quase após um ano do nascimento da Laura, sua segunda ﬁlha, Mayara decidiu começar a compartilhar a maternidade
com outras mães. A conﬁança na experiência de não ser mais mãe de primeira viagem motivou a inﬂuencer a criar as redes
sociais e, em 2018, lançar o blog “Amor e Maternidade”, mas não pense que foi fácil. Mayara teve que estudar, se organizar e
se dedicar muito para entender as plataformas e entregar um conteúdo de qualidade para suas seguidoras.
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carreira para Mayara Figueredo
Blog:amorematernidade.com.br

“No início, achei que não daria conta, mas,
ainda assim me dediquei e caí de cabeça nos
estudos. Lembro que passei muitas noites em claro.
Foi um momento bem difícil, pois, só na madrugada
que conseguia me organizar. No Instagram, eu
postava, mas não tinha muito o foco para trabalho,
era apenas compartilhar minha maternidade, meu
dia a dia, até que comecei a ser notada por marcas e
isso abriu meus olhos para me aperfeiçoar. Passei a
estudar a plataforma e proﬁssionalizar o meu perﬁl.
Falo que o Instagram é a extensão do blog, porém,
lá estou presente quase que 24 horas por dia”,
explicou.
A inﬂuencer conta que faz tudo sozinha e que
tira um dia para a parte de planejamento e criação
de conteúdo, textos e posts das redes, que não se
limitam apenas à maternidade. Mayara aborda
também receitas, dicas de decoração, organização
e rotina. Compartilhar seu estilo de vida é uma
forma de, segundo ela, trazer leveza e mostrar que
as mães não precisam se anular como mulheres.
Para Mayara, mostrar a rotina da
maternidade com descontração, organização e que
é sim possível ser mãe, sem deixar de se olhar, está
entre os seus principais objetivos.

“Tenho uma vida tão real quanto a de quem me acompanha nas redes. Podemos sim, fazer nossas tarefas de forma mais
leve, organizada e ter tempo para olhar para nós mesmas e, principalmente, nunca desistir dos nossos objetivos. Se estou
aqui, é porque acreditei em mim. Sem contar que ganhei minha liberdade ﬁnanceira e geográﬁca, trabalhando de onde eu
quiser’’, comemora.
E para ﬁnalizar, Mayara deixou uma mensagem especial sobre a maternidade: “Ser mãe não é uma obrigação, é uma
decisão. Não se trata só de gerar, mas de amar, cuidar e ensinar. É desaﬁador e também uma grande prova de amor. Desejo
um Feliz Mês das Mães a todas. ’’
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CDL-VR adere à campanha contra
motos barulhentas

V

ocê já pensou em como a entrega ﬁnal do seu produto pode impactar na imagem da sua empresa? O desrespeito às
regras de trânsito e a perturbação do silêncio, com motos barulhentas e buzinas, por exemplo, podem provocar prejuízos nas
vendas. Pensando em como ajudar a melhorar esse serviço e também conscientizar motociclistas em geral sobre a importância
de um trânsito mais harmonioso, que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) aderiu à campanha “Moto
do Bem Não Faz Barulho À Toa”, contra a poluição sonora provocada pelos escapamentos adaptados que produzem esse tipo
de transtornos.

“O empresário, quando contrata esse serviço, precisa pensar que o cliente pode não ﬁcar satisfeito com a entrega por
conta do incômodo causado pelo barulho e reclamar, prejudicando a imagem da empresa. Além disso, a poluição sonora
também causa transtornos a pessoas com autismo, que não conseguem lidar com som alto, e os animais domésticos. Por isso,
quando nos convidaram para apoiar a campanha, vimos também a importância de se falar do tema, de ajudar a conscientizar
tanto os motociclistas quanto as empresas”, aﬁrmou o vice-presidente da CDL-VR, Leonardo Almeida. Na primeira etapa, a
CDL vai enviar aos associados e-mail marketing sobre a campanha e também divulgar nas redes sociais, alertando sobre o
tema.
Para o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o apoio de instituições é fundamental
para ajudar a reduzir esse tipo de infração, uma vez que alterar o veículo é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. “Para
que sejamos efetivos nos resultados, não acredito em soluções sem a participação da sociedade direcionando as ações do
poder público, através das denúncias, bem como agindo de forma retilínea seja na contratação ou na aquisição de veículos que
levam transtornos à paz social e que aumentam a insegurança no trânsito de práticas delituosas. A participação de entidades,
como a CDL, é fundamental para conscientizarmos também as empresas, que contratam esses serviços”, disse.
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Capacitação de proﬁssionais do setor também
é importante para conscientização das normas
de trânsito e preservação da marca

T

reinar e qualiﬁcar esses proﬁssionais que representam a sua marca, conscientizando sobre um atendimento de
qualidade ajuda a melhorar a relação com o consumidor, com a cidade e a reduzir as taxas de acidentes, que oneram e
superlotam os hospitais. Pensando nisso, entidades como a CDL-VR, Aciap e Sicomércio-VR em conjunto com a Secretaria
Municipal de Ordem Pública e a Polícia Militar, já estão discutindo um projeto para promover workshop focado na
qualiﬁcação de motoboy, visando o aprimoramento no atendimento, desde a hora que a empresa oferece um produto, divulga,
recebe o pedido e a ﬁnalização, que é a entrega, incluindo, o pós-venda.
“Estamos discutindo ações complementares que possamos fazer em conjunto para treinar o atendimento como um todo
e isso inclui o delivery, que precisa passar também por um reciclagem, até para se falar sobre as normas de trânsito, da
importância também da empresa entender como que tudo isso pode afetar a imagem dela, com uma entrega malfeita”,
comentou o vice-presidente da CDL, Leonardo Almeida.
Luiz Henrique Monteiro Barbosa, secretário municipal de Ordem Pública, ainda destacou que a Guarda Municipal e a
PM estão trabalhando em ações integradas, desde campanhas educativas à repressão desse tipo de infração para diminuir o
incômodo causado pelas motos barulhentas. “O baralho atormenta os enfermos, idosos, crianças pequenas, animais
domésticos, autistas, além do próprio comércio que enfrenta diﬁculdades para fazer um atendimento na sua loja. Na verdade,
incomoda a todos, sem distinção”, aﬁrmou.

A alteração no escapamento da moto, o cano de descarga, é uma infração grave pelo Código Brasileiro de Trânsito, com
multa de R$ 195,23, com cinco pontos na carteira de habilitação e o veiculo pode ser retido pelos órgãos de segurança no
trânsito até que seja desfeita a alteração.
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DIA DOS NAMORADOS
Floriculturas esperam aumento de
vendas maiores em 2022

N

Foto: Divulgação

o terceiro ano do Dia dos Namorados desde o
começo da pandemia da Covid-19, a expectativa de vendas
é positiva para o comércio. Hoje, com o avanço da
imunização e o ﬁm de alguns protocolos, como a máscara, a
esperança dos comerciantes é de um ano de vendas ainda
melhor que 2021.
Um dos setores mais procurados pelos
apaixonados são as ﬂoriculturas. Para Darcy Machado,
proprietário do Cantinho Flores, a expectativa é positiva.
“Estamos bem otimistas. Investimos nas redes sociais e
vamos funcionar em horário especial por conta da data cair
em um domingo. Estamos investindo nas rosas e orquídeas,
que são as ﬂores mais vendidas. E também estamos dando
atenção para a entrega, que fazemos em toda região sul
ﬂuminense”, comentou. Segundo o empresário, também são
feitas contratações extras para a data, visando ampliar o
atendimento, que chega a dobrar, uma vez que o Dia dos
Namorados é considerado, praticamente, o “Natal”, do
segmento de ﬂores.

Foto: Divulgação

Segundo pesquisas, muitas pessoas compram
ﬂores também para dar com outros presentes, o que faz
com que a procura cresça, uma vez que, além de presentar
também simboliza uma homenagem a quem se ama. De
acordo com levantamentos de associações do segmento, as
vendas devem aumentar em torno de 15% em relação a
2021 e dobrar em relação a outras datas comemorativas.
O Cantinho Flores ﬁca na Rua Paulo Leopoldo
Marçal, nº 177, Aterrado. O horário de funcionamento no
ﬁnal de semana do Dia dos Namorados será sábado, de
7h30 até às 16h, e, domingo, de 07h30 até às 14 h.

Para os românticos, as ﬂores também são uma ótima opção para compor o presente
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DIA DOS NAMORADOS
Restaurantes estão entre principais opções
dos consumidores para comemorações

S

arah Rezende, dona do Relicário Bistrô, está
otimista com a preparação para a data. “2021, apesar da
pandemia, foi muito bom, tivemos bastante movimento e a
gente espera que 2022 supere os dois últimos anos. Todo
ano é uma superação, o Dia dos Namorados é a data em que
a gente mais trabalha no ano. Nossa equipe sempre
trabalha dobrado e também contratamos extra”, contou.
Um ponto que vai exigir adaptação e
planejamento do comércio para este ano, é que a data cairá
em um domingo. “Não abrimos aos domingos, mas esse ano,
claro, vamos abrir o dia inteiro para o Dia dos Namorados.
Sempre buscamos fazer tudo que podemos para entregar
um dia especial para o cliente”, explicou Sarah.
Decoração, cardápio, logística para receber os
clientes, rapidez no delivery estão entre os investimentos
do Relicário Bistrô para comemorar o dia. A ideia é atrair o
cliente não só pelo sabor, mas pela recepção e qualidade no
atendimento.

“Vamos oferecer um cardápio diversiﬁcado e
reduzido, com o objetivo de atender melhor e mais rápido,
também. Assim os pratos levam menos tempo para ﬁcarem
prontos e conseguimos um atendimento diferenciado. Em
relação à decoração, nós investimos nas velas, que é algo
que já temos presente no restaurante no dia a dia e
decoramos a nossa varanda para chamar mais atenção dos
clientes”, adiantou.
Para Sarah, a melhor divulgação vem do
investimento nas redes sociais, que, segundo ela, é a melhor
vitrine do comércio. “Investimos sempre nas mídias sociais.
Acredito muito que é a vitrine do comércio. É por onde mais
vendemos. As pessoas pesquisam, querem ver os pratos e
fotos para conhecer primeiro o local. Tudo é muito visual
hoje em dia, então quanto mais investimentos, mais retorno
temos’’, disse.

Foto: Divulgação

Uma novidade que o Relicário vai trazer para este
ano são as tradicionais tábuas de queijos e vinhos. Sarah
está otimista e com boa expectativa de vendas. O Relicário
Bistrô também vai trabalhar com delivery dos pratos que
estarão no cardápio e a reserva para entrega poderá ser
feita antecipadamente. No Dia dos Namorados, o
restaurante funciona por ordem de chegada.
O Relicário Bistrô ﬁca na Rua Vinte e Três-B, nº 57,
na Vila Santa Cecília. Para conhecer mais o espaço acesse a
página do instagram: @relicariobistro.
Foto: Divulgação

Restaurante vai investir em pratos diferentes, com um cardápio
diversiﬁcado e voltado para a data
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Empresária abre estúdio de yoga e
investe em saúde física e mental

D

ia Internacional do Yoga é celebrado em 21 de
junho. A data foi criada pela ONU (Organização das Nações
Unidas), que também reconhece a prática milenar, assim
como o SUS (Sistema Único de Saúde). Muito além da
postura, o Yoga é um estilo de vida. Em Volta Redonda, o
estúdio Mahadeva Yoga Mandir, comandado pela
empresária Ayla Moreira e seu marido, Gustavo Lago,
busca explorar todos os pontos positivos da prática.

Segui os protocolos de segurança, limitei o número de
alunos por turma presencial e comecei, pois, sabia que seria
uma prática que poderia ajudar muita gente durante aquele
período tão complicado que todos viveram. Nessa época,
percebi uma demanda maior por aulas onlines, já hoje me
procuram mais para aulas presenciais”, contou.

“O Yoga se originou na Índia há mais de 5 mil anos. No
ocidente, o que mais associamos à prática são as posturas
físicas, porém, vai muito além disso. O mais importante é a
meditação, alcançar o controle da mente. As posturas, os
asanas, servem para preparar o corpo para meditar sem
sentir dor ou desconfortos, além de também proporcionar
saúde, claro. Há outras práticas importantes, como o
pranayama, exercícios de respiração, ou o dharana, a
concentração, fora os mantras. Todas essas práticas trazem
não só benefícios físicos, como força, equilíbrio,
ﬂexibilidade e aumento da capacidade respiratória, como
mentais e emocionais”, explica Ayla.
Entre os benefícios, melhora o sono, reduz o estresse,
além de ajudar a tornar a pessoa mais consciente de si,
através do autoconhecimento mental e corporal. O
interesse pela prática surgiu ainda no Rio de Janeiro, onde
Ayla, que também é psicóloga, morou por 14 anos. Em
março de 2020, ao voltar para Volta Redonda, onde nasceu,
a vontade de abrir o estúdio veio, mas teve que ser adiada
devido ao início da pandemia.

“Os exercícios de respiração, por exemplo, são
práticas que ajudam a acalmar a mente quando ela já está
muito agitada, contribuindo também para trazer a atenção
para o momento presente, diminuindo o vai e vem dos
pensamentos para o passado ou para o futuro, o que
combate a ansiedade. Um exercício difícil, ﬁsicamente
falando, pode instigar o aluno a se engajar e dar o seu
melhor, exigir concentração e deixar de lado, mesmo que
por instantes, todo o resto, como seus problemas e
pensamentos alheios à prática”, explicou.
Ayla garante que o Yoga é para todos. Não existe
limite de idade para começar, apesar das aulas para crianças
serem mais curtas e dinâmicas, segundo a professora. “Eu
dou aulas para quem se interessar pela prática, a partir de
uns 14 anos. Tenho alunos da 3ª idade também e eles
acompanham a turma regular, assim como gestantes. O
aluno, independentemente da idade e condição física, deve
respeitar o seu corpo e fazer o que é possível para ele, sem
se acomodar”, disse.

“A minha intenção era abrir o estúdio em março de
2020, aí, veio a pandemia. Eu e meu marido adiamos um
pouco os planos e eu comecei a dar aulas sozinha em agosto
do mesmo ano, tanto online quanto presencial.
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Atualmente,
Ayla
está
retornando
da
licença-maternidade e vai voltar a administrar as aulas de
Yoga de forma presencial (até seis alunos) no espaço Lótus
Lilás, no bairro Barreira Cravo. Turmas onlines é uma opção
para quem preferir praticar de casa.
Redes sociais: @aylamcampos @mahadevayogamandir,
Youtube: Mahadeva Yoga Mandir.

PESQUISA DE MERCADO/CNDL

Empresas administradas por mulheres
são as que mais vendem em
canais onlines
A
pandemia impulsionou o crescimento do canal
online no Brasil. E não foi diferente nas empresas dirigidas
pelas mulheres brasileiras. Um estudo realizado pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), em parceria com o
Sebrae, aponta que as vendas pela internet possuem uma
expressiva participação no negócio das mulheres
empreendedoras do país: 88% das entrevistadas utilizam
canais de venda online, principalmente o whatsapp (74%) e
as redes sociais (57%). Os canais de venda física
representam 44%, sendo que 22% possuem escritório/loja e
20% vão até ao cliente, o famoso “de porta em porta”.

Apesar do uso frequente das ferramentas de venda,
especialmente as digitais, é notório que a maioria dos
negócios
das
mulheres
ainda
necessita
de
proﬁssionalização. Praticamente nenhuma tem uma equipe
proﬁssional para cuidar do marketing da empresa, sendo
que elas próprias acabam assumindo essa responsabilidade
(95%). Entre as que fazem, o uso mais frequente é o
impulsionamento nas redes sociais (23%). Por outro lado,
58% não investem em nenhum canal.
Os desaﬁos em relação à gestão dos negócios
também ganham destaque na pesquisa. Embora 77% das
empreendedoras adotem alguma prática de gestão para
melhor conduzir o negócio, menos da metade faz controle
de caixa (45%), controle de vendas (30%) e planejamento
estratégico (17%). Já 23% admitem não adotar nenhuma
prática.

92% ENFRENTAM DESAFIOS
NA GESTÃO DOS NEGÓCIOS
Empreender no Brasil envolve múltiplos desaﬁos e
a opinião das mulheres empreendedoras reﬂete
essa diﬁculdade. Os desaﬁos para o crescimento da
empresa são vários e quase todas (96%) foram
capazes de citar algum especiﬁcamente, sendo os
principais: as crises econômicas recorrentes (32%),
conquistar clientes / vendas (31%), concorrência
(25%), capital de giro (24%) e valor dos impostos
(18%).
No que diz respeito aos desaﬁos especíﬁcos da
gestão do negócio, 9 a cada 10 mulheres
mencionaram algum problema particular (92%),
sendo os quatro principais: a gestão ﬁnanceira
(27%), o relacionamento com clientes (22%), a
gestão de marketing e vendas (22%) e qualidade de
produtos e serviços (20%). O estudo apontou ainda
que 86% das entrevistadas administram os
negócios sozinhas.
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COLUNA SAÚDE EM DIA/CONVIDADOS

DOENÇAS OCULARES:
principais sintomas, prevenção
e tratamento
S

egundo dados da Organização Mundial da Saúde
(OMS), em todo o mundo, cerca de 285 milhões de pessoas
estão visualmente prejudicadas. Desses casos, entre 60% e
80% podem ser evitados e tratados.
As doenças nos olhos são provocadas por diversos
motivos, que vão desde condições hereditárias a hábitos de
vida e processo de envelhecimento. Elas podem provocar
desconfortos, diminuição da capacidade visual e, em casos
mais graves, até mesmo cegueira.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DOENÇAS
OCULARES?
• Problemas de refração: vista cansada, miopia,
hipermetropia, astigmatismo e presbiopia
• Catarata
• Glaucoma
• Conjuntivite
• Retinopatia diabética
• Hordéolo ou terçol
• Degeneração macular relacionada à idade

PRINCIPAIS SINTOMAS

PREPARAMOS UMA LISTA PARA QUE VOCÊ
POSSA CUIDAR DA SAÚDE DOS SEUS OLHOS:
• Não coloque as mãos sujas em contato com os olhos
• Não coce os olhos constantemente ou com força
• Manuseie e cuide corretamente de suas lentes de
contato
• Cuidado com a exposição excessiva às telas de TV,
computador e smartphone
• Retire a maquiagem antes de dormir, principalmente a
dos olhos
• Use óculos escuros com proteção UV
• Não use colírios sem prescrição médica
• Visite regularmente o oftalmologista

TECNOLOGIA PARA CUIDAR
O Hospital Unimed Volta Redonda conta agora com o
serviço de Cirurgia Oftalmológica. Com um centro cirúrgico
exclusivo, o hospital tem capacidade para procedimentos
dos mais simples até os de alta complexidade, como cirurgia
de catarata e de estrabismo.
Fonte: Unimed-VR

• Olhos lacrimejando ou tremor nos olhos
• Dor ou vermelhidão ocular
• Visão embaçada
• Visão dupla
• Diﬁculdades de se adaptar à luz
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O Hospital Unimed Volta Redonda atende clientes Unimed, particular e
outros convênios. Está localizado na Rodovia dos Metalúrgicos, 2500 - Casa
de Pedra, em Volta Redonda. Mais informações pelos telefones: (24)
3336-6000 | (24) 99255-7556.

