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PALAVRA DO PRESIDENTE

Setembro: 53 anos da nossa
CDL Volta Redonda
S

etembro é um mês especial para a CDL Volta
Redonda, que completa 53 anos, no dia 10. São pouco mais
de cinco décadas se dedicando ao fortalecimento do setor
produtivo, com foco no empreendedorismo, com sua história
iniciada com a implantação do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), quando a venda no crediário era uma das principais
formas de pagamento e era preciso criar mecanismo para
proteger as empresas da inadimplência.
Ao longo dos anos, foi se percebendo que era
possível avançar em outras áreas, criando primeiro um
Clube de Dirigentes Lojistas para defender os interesses da
categoria. A partir daí, ter representantes que pudessem
também discutir ações, projetos e iniciativas, junto à
sociedade e ao Poder Público, para um desenvolvimento
econômico sustentável, com o crescimento do comércio de
bens e serviços.
Hoje, vamos além, buscamos também preparar a
mão de obra que atua em diversos segmentos, com capacitação, qualificação e treinamento para a formação de gestores
e executivos. Promovemos palestras, workshop e network,
com muita troca de experiência. Temos uma Central de
Empregos, com mais de 50 mil currículos cadastrados, que
possibilita às empresas um recrutamento e seleção feitos
por uma profissional qualificada em Recursos Humanos,
para nossos associados.

Estamos sempre acompanhando as leis para
manter nossos associados atualizados e também os projetos
de lei para evitar que sejam criadas outras abusivas. Nossa
diretoria, incluindo a da CDL Jovem, sempre trabalha com o
objetivo de buscar melhorias para o nosso setor, pensando
ações que possam impactar positivamente no dia a dia do
empresário e seus colaboradores.
Agora, em outubro, vamos realizar uma grande
festa em comemoração ao nosso aniversário, com convites
enviados para nossos associados. Por isso, fique atento às
mensagens que você receberá em nossos canais de comunicação. Nos sentiremos honrados com a sua presença.
Aproveito para destacar que a Revista O LOJISTA,
um dos nossos produtos oferecidos de graça para nossos
associados, está sempre com histórias inspiradoras de
empreendedores, que são exemplo de resiliência e de sucesso. Temos ainda nossos espaços para a realização de eventos
corporativos, seja para confraternizações, treinamentos e
encontros profissionais. Nossa missão é estar sempre o mais
próximo de vocês, atendendo às demandas do nosso setor e
sendo parceiros no desenvolvimento da nossa cidade e das
empresas locais.
Um excelente mês de setembro e te esperamos
na nossa festa em outubro. Saiba mais em nossas redes
sociais.

Em breve, diante dos avanços da forma de se
comunicar com a internet, vamos inaugurar a nossa sala
multimídia para gravação de conteúdos para redes sociais,
podcast e muito mais. Sem contar nossos convênios, que
possibilitam descontos em vários serviços, como educação e
saúde e outros produtos. Temos diversos parceiros em
setores importantes, como o Sicoob, com taxas de juros bem
mais acessíveis do que as que o mercado oferece. A lista é
grande e você pode encontrar tudo no nosso site:
cdlvr.org.br e nas nossas redes sociais.

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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ESPAÇO CDL-VR/NOTÍCIAS

CDL-VR promoveu em agosto almoço
em homenagem aos contadores
A

O Dia do Contador é celebrado em 22 de setembro
e foi escolhido por ser uma referência ao primeiro curso de
Ciências Contábeis do Brasil, criado no país, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1945. O decreto
que regulamenta o curso e a celebração da data foi assinado
pelo então presidente, Getúlio Vargas.

Fotos:
Carlos
Caldeira
FOTOS:
CDL-VR

ntecipando as comemorações do Dia do Contador,
a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR)
realizou no dia 18/08, um almoço em homenagem aos
contadores, profissionais que a cada dia se tornam mais
parceiros da instituição e fundamentais na gestão de uma
empresa, devido à frequente atualização da legislação fiscal
e trabalhista. A comemoração foi no Espaço de Eventos, no
Aterrado.

O presidente Gilson de Castro abriu o encontro dando boas-vindas aos convidados

Para o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, o objetivo de realizar esse encontro é uma forma de prestigiar um
dos profissionais mais importantes na gestão de uma empresa. De acordo com ele, o contador é o profissional que apoia e
ajuda a empresa a tomar as melhores decisões, colaborando assim para o seu desenvolvimento e crescimento.
“Todas as empresas, de diferentes portes, precisam de um contador para exercer uma série de atividades importantes, principalmente, a gestão contábil e fiscal, visando se manterem dentro das leis vigentes no país, que são atualizadas
constantemente. Sem eles, é praticamente inviável administrar uma empresa, porque, eles são que dão todo o suporte em
vários serviços como registro de movimentações financeiras, folha de pagamento, controles financeiros, entre tantos outros
recursos oferecidos pelas contabilidades”, afirmou.

Conhecendo a CDL-VR

Mais de 50 contadores e convidados participaram do encontro

Mais parceiros
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ESPAÇO CDL-VR/NOTÍCIAS

Contadores conheceram um pouco
D

“Temos convênios com faculdades, planos de
saúde, entre outros serviços, mas, a Certificação Digital é
um grande diferencial, ocupamos o 15º lugar no ranking
nacional e o 1º em nível estadual como melhor certificadora.
Temos valores diferenciados para nossos associados e
benefícios para os contadores. Além disso, oferecemos
diversos serviços, como a Central de Empregos e salas
climatizadas para cursos, palestras e workshops, assim,
como nosso espaço de festa para eventos corporativos, com
toda a infraestrutura e gerador de energia exclusivo”,
ressaltou.

Fotos: Carlos Caldeira

urante o evento, que contou com mais de 50 convidados, entre eles diretores da CDL e representantes da
Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de
Volta Redonda); do Sistema Sescon, que engloba a Associação Profissional das Empresas de Serviços Contábeis; e de
parceiros como a Unimed-VR, Sicoob e FOA, o diretor de
Serviços e Produtos, Adriano Santos, apresentou os
serviços oferecidos pela CDL-VR, entre eles a Certificação
Digital.

Adriano Santos, diretor de Produtos e Serviços, apresentou serviços e convênios para os convidados

Certiﬁcação digital foi destaque no evento

˕ˢˡˢ˕ˢ˫˕˥ʡ˖ˢˠʡ˕˥
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ESPAÇO CDL-VR/NOTÍCIAS

das vantagens de ser associado

Parceria com contadores fortalece atendimento em certiﬁcado digital
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ESPAÇO CDL-VR/NOTÍCIAS

Proﬁssionais elogiaram almoço em homenagem
aos contadores
A

ntônio Telles, presidente da Aescon-VR, elogiou o
evento. “O encontro foi muito bom. Todos nós temos uma
vida muito corrida, muitas obrigações e trabalho, mas a CDL
criou uma oportunidade incrível com essa homenagem aos
contadores. Estar aqui trocando ideias, desenvolvendo
parcerias, é muito bom para nós. Eu, como representante da
Aescon, digo que só temos a agradecer a CDL por ter
promovido este encontro”, afirmou.

Mozart, Gilson e Telles
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Antônio Telles

ESPAÇO CDL-VR/NOTÍCIAS

Integração em homenagem
aos contadores
Para Leandro Cunha, sócio da Contabilidade
Glória, o encontro promovido pela CDL foi muito
importante para prestigiar os contadores, classe que
também é responsável pelo desenvolvimento das
empresas. “Então, ter esse reconhecimento de uma
entidade como a CDL é muito importante, porque
trabalhamos com parcerias. Os clientes, os contadores, o setor empresarial precisam ter essa integração
para poder fazer com que os negócios se desenvolvam. Momentos como este são muito importantes
para interação, para confraternização e networking”,
disse.

Contabilidade Glória

Almoço com contadores

Integração

Setembro 2022 | O LOJISTA | 09

ESPECIAL MÊS DO CONTADOR/EMPREENDEDORISMO

Foto: Divulgação

Hosana Leal: há 22 anos atuando com
contabilidade em Volta Redonda

Hosana Leal, no escritório da Hall Contabilidade

F

oi durante a formação de Magistério que Hosana Leal percebeu que não era a proﬁssão que desejava. A estudante
resolveu mudar e deu início ao curso técnico de contabilidade. Foi em um escritório que Hosana descobriu sua paixão pela
proﬁssão.
“Troquei o magistério pela contabilidade e quando comecei a trabalhar em um escritório fui pegando gosto, me
aperfeiçoando, me apaixonei pela área. Trabalhei como técnica por dez anos e entre esse tempo ﬁz a faculdade de Ciências
Contábeis pelo UniFOA. Me formei em 2009”, contou.
Foi depois de formada que Hosana percebeu que era hora de dar mais um passo e começar a trabalhar como
autônoma, inicialmente, em parceria com uma amiga que já atuava na área.
“A minha amiga, que já tinha um escritório de contabilidade e trabalhava como autônoma, me convidou e foi a
oportunidade que eu precisava. Nossa parceria durou por dez anos. Aí eu consegui montar meu próprio escritório”, lembrou.

DESAFIOS COMO AUTÔNOMA
Hosana contou sobre alguns desaﬁos no início da carreira como autônoma, principalmente, no que diz respeito
à área de atuação e especializações.
“O processo no início foi um tanto desaﬁador, porque como eu sou autônoma tive que me especializar em várias
áreas, como ﬁscal, contábil e trabalhista, por exemplo. Quando se trabalha em uma empresa, a tendência é ﬁcar só em
uma área, então, eu tive que me especializar, fazer cursos e estudar bastante para entender tudo que eu estava disposta
a oferecer em meu escritório. Um outro ponto de desaﬁo inicial foi captar os primeiros clientes, porque a contabilidade
muitas vezes é mais por indicação. As pessoas, que contratam os serviços e gostam deles, acabam os divulgando para
outras pessoas. Aos poucos, fui conquistando minha clientela e hoje tenho clientes que estão comigo há 22 anos”,
explicou.
A Hall Contabilidade funciona há dez anos. No escritório, Hosana oferece serviços de abertura e encerramento
de empresas; escrituração contábil ﬁscal; departamento pessoal; assessoria ao microempreendedor individual; folga de
pagamento de domésticas; imposto de renda de pessoa física; entre outros suportes.
A Hall Contabilidade funciona na Avenida Sete de Setembro, nº 300, sala 102, Aterrado.
Contato: 24 99838-1104

@hallcontabilidade
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NOTÍCIAS CDL-VR/EVENTOS

CDL-VR vai reunir associados e
parceiros para comemorar 53 anos
Evento comemorativo terá também palestra do velejador
Amyr Klink e será dia 20/10, no Galpon Eventos

P

Foto: Divulgação

ara comemorar os seus 53 anos, completados em setembro, a
Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda vai realizar no dia 20
de outubro, a partir das 19h30min, no Galpon, na Casa de Pedra, uma
grande festa para seus associados e parceiros. E um dos pontos altos do
evento será a palestra do velejador Amyr Klink.
“Sempre que pensamos em comemorar o aniversário da CDL,
planejamos algo que também possa oferecer conhecimento, inspirar as
pessoas, porque um dos nossos objetivos é estar sempre à frente em
capacitação. Então, buscamos um palestrante com uma bagagem
enorme em planejamento, que é o Amyr Klink, porque todas as suas
viagens vão além no quesito entrega, tem determinação, organização,
trabalho em equipe. Resume bem essas mais de cinco décadas que a
nossa entidade navega para traçar uma trajetória de sucesso junto a
tantos empresários”, aﬁrmou o presidente Gilson de Castro.
O evento contará ainda com um coquetel e música para
receber os convidados, numa grande noite de comemorações.

O velejador Amyr Klink será o palestrante da noite
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ESPECIAL/ANIVERSÁRIO

HÁ 53 ANOS APOIANDO
A

Fotos: Arquivo

Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) completa agora em setembro 53 anos. A entidade foi
fundada como Clube de Dirigentes Lojistas, em 10 de setembro de 1969, com o objetivo de apoiar os comerciantes locais e
contribuir para o desenvolvimento econômico do município, fomentando a capacitação do setor e também defendendo os
interesses dos seus associados. O seu primeiro presidente foi o empresário Ludovico Leonardo Mollica, que foi o fundador,
junto com outros visionários como ele.

A CDL-VR ﬁca na Rua Simão da Cunha Gago, 93, no Aterrado

Presidente da CDL Volta Redonda, destaca importância da entidade para o desenvolvimento econômico

O atual presidente da CDL-VR, Gilson de Castro,
falou da importância desses comerciantes que fundaram a
entidade, por saberem da necessidade do associativismo
para o fortalecimento das empresas e, principalmente, da
economia. “Empresários como Mollica ﬁzeram a diferença
no passado para que pudéssemos nos tornar essa CDL
forte, comprometida com a nossa classe e com a sociedade,
preocupada com a geração de empregos e com o crescimento da nossa cidade. Desde o início, mesmo antes de ser
formalizada, com a dedicação desses representantes,
sempre buscou apoiar projetos que contribuem de fato
para alavancar esse desenvolvimento e que pensam nas
empresas, que são geradoras de emprego, como um elo
importante para manter a engrenagem econômica girando,
levando renda aos lares de nossa cidade”, comentou.

Em pouco mais de cinco décadas de história, foi responsável por fortalecer o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito),
que sempre teve a missão de combater a inadimplência, principalmente, numa época em que se vendia muito por meio de
crediários, os antigos carnês. Ao logo desses mais de 50 anos, vem sendo desenvolvidos diversos projetos, criando oportunidade de network com encontros, como o Happy Hour, palestras, cursos, workshops, realizados em sua sede, contando sempre
com grandes parceiros como, atualmente, a Unimed-VR, Sebrae, UniFoa, Transporte Generoso, Sicoob, entre outros.
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ESPECIAL/ANIVERSÁRIO

O COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS
NA ERA DIGITAL
A entidade vem avançando tecnologicamente, com um site próprio, redes sociais, atendimento remoto e
consultas online, facilitando o dia a dia dos associados e das empresas locais. Se tornou a primeira certiﬁcadora
digital do Estado do Rio de Janeiro, sendo uma das que mais emitem Certiﬁcado Digital, com atendimento diferenciado. Entre os projetos, também se destaca a Central de Empregos, que possibilita as empresas captarem proﬁssionais qualiﬁcados por meio de um banco de talentos, com mais de 50 mil currículos. A Central faz todo o trabalho de
recrutamento e seleção, com uma proﬁssional especializada em Recursos Humanos. As vagas disponibilizadas pelas
empresas são divulgadas pela CDL.
Para otimizar também custos e o dia a dia das empresas, têm convênios nas áreas de Saúde e Educação, com
descontos para associados, além de outros e também diversos serviços que estão disponíveis no site cdlvr.org.br. A
CDL tem ainda espaços climatizados e com gerador de energia própria para a realização de eventos corporativos,
como confraternizações e treinamentos.

Gilson lembrou ainda que, anualmente, a
entidade promove campanhas de fortalecimento do
comércio em datas especiais, com destaque para
dezembro, quando tem o Natal, melhor época de
vendas para o setor, com sorteios, por exemplo, de
carros, motos, entre outros. No ano passado, inovou
com o projeto “CDL Encanta”, que levou músicas natalinas aos principais centros comerciais, shoppings e
corredores gastronômicos de Volta Redonda. “Estamos sempre buscando ações que valorizem nosso
comércio, que promova as lojas, que fortaleçam os
prestadores de serviços, porque, Volta Redonda tem o
maior mix de produtos e serviços da região, sendo uma
referência em atendimento”, acrescentou.
Recepção: Atendimento diferenciado e com conforto tanto para empresas quanto consumidores
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ESPECIAL/ANIVERSÁRIO

Superando os desaﬁos
A

Foto: Arquivo

CDL Volta Redonda também captou recursos para a construção de mais de 30 leitos, entre eles, UTI’s, para tratar
pacientes graves da doença, em parceria com empresas da cidade e o Poder Público. Hoje, é a principal entidade representativa quando se trata de defender os interesses da categoria, indo à luta, contra leis que possam onerar ainda mais o comércio,
fazendo parte da campanha nacional contra as altas cargas tributárias, o Dia Livre de Impostos, realizado uma vez por ano,
com coordenação da CDL Jovem.

DLI

Campanha Dia Livre de Impostos é realizada anualmente pela CDL Jovem contra as
altas cargas tributárias

Palestras são sempre voltadas para atualizar o mercado e fazem parte do projeto de capacitação

O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, reforçou ainda que a CDL Volta Redonda está sempre buscando atualizar
as empresas e seus colaboradores, provendo capacitação, treinamento, qualiﬁcação, por meio de cursos, palestras ou
workshop. “Mesmo durante a pandemia, mantivemos essa capacitação por meio de lives. Buscamos atualizar não só sobre as
tendências de mercado, mas, atualmente, com foco ainda maior em gestão e tecnologia, uma vez que, com a internet, o mercado vem se tornando mais competitivo e sem fronteiras. Hoje, uma loja de Volta Redonda, que está preparada, qualiﬁcada,
vende online, pode vender para o país inteiro e até para o exterior. A vitrine virtual expandiu os negócios e precisamos ﬁcar
atentos a todas essas transformações”, acrescentou.
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ESPECIAL/ANIVERSÁRIO

ao longo dos 53 anos
SOLIDARIEDADE

Feijoada Amigo Solidário ajuda instituições beneﬁcentes

Além do olhar para a economia, a CDL também presa pelo social, e, anualmente, promove a “Feijoada
Amigo Solidário”, coordenada pela CDL Jovem, que arrecada dinheiro para instituições sem ﬁns lucrativos que
ajudam famílias de baixo poder aquisitivo e em situação de vulnerabilidade social. “Em nossas campanhas de Natal
também sempre incentivamos a doação de alimentos ou brinquedos. Nosso objetivo não é só ajudar, mas também
conscientizar sobre a importância da sociedade e seu papel como multiplicadores de ações em prol do próximo”,
aﬁrmou Gilson de Castro.

Atualmente, a CDL Volta Redonda também oferece diversos serviços, como a Central de Empregos, Certiﬁcado Digital, tem espaços para realização de eventos corporativos, e, em breve, uma sala de audiovisual, sem
contar os convênios que oferecem descontos para os associados. Também tem a Revista O LOJISTA com conteúdos
atualizados sobre diversos temas e ainda tem os canais de comunicação, como o site cdlvr.org.br, e as redes sociais,
Instagram e Facebook.
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MATÉRIA DE CAPA/ESPECIAL

ANTÔNIO LUZIA
BORGES,
69 ANOS, FUNDADOr DA
EMPRESA MUNDO DAS BATERIAS

No mês que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda
(CDL-VR) completa 53 anos, a revista O LOJISTA conta um pouco da
história de um dos seus presidentes, o empresário e fundador da
empresa Mundo das Baterias, que completa 50 anos, também em 2022,
em novembro. De funcionário de oﬁcina mecânica a dono do próprio
negócio e líder empresarial, presidido também o Sindicato do Comércio
Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR), por mais de 14 anos.
Conﬁra nas próximas páginas.
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MATÉRIA DE CAPA/ESPECIAL

De ajudante de oﬁcina a empresário:
fundador da empresa Borges
Mundo das Baterias

O

Fotos: Divulgação

empresário Antônio Luzia Borges, também
conhecido como Toninho, como é carinhosamente
chamado pelos amigos, fundou a loja Mundo das Baterias
em novembro de 1973, agora, a empresa leva o sobrenome
da família, Borges Mundo das Baterias. Antes de se tornar
empresário, ele trabalhou como ajudante em uma oﬁcina
mecânica, chegando, mais tarde, a servir o Exército, quando
completou 18 anos. Quando deixou o serviço militar, ele
buscou ter o próprio negócio. Como tinha o desejo de
crescer, formou em Administração, e sempre que pode, até
hoje, está se capacitando.

Antônio Luzia Borges na empresa, que conta com sede própria, desde a década de 90

“Sempre que tinha um curso oferecido pela empresa, a Bosh, da qual fomos a primeira loja especializada da
marca na região, eu buscava fazer, me atualizar, além de
estar sempre fazendo outras capacitações pelo Senac,
Sebrae e outras instituições”, lembrou.
A primeira loja Mundo das Baterias funcionou de
1973 a 1989 no bairro Niterói, depois na Avenida Paulo de
Frontin, no Aterrado, e, mais tarde, foi transferida para a
Avenida Sete de Setembro, onde está ocupando um espaço
de 300 metros quadrados, com vendas e oﬁcina.

O empresário na sua sala, de onde ajuda na administração da empresa

“Tivemos essa oportunidade de passar para uma
área maior e investimos, montando a nossa sede própria,
saindo do aluguel, porque também éramos, na época, um
dos principais representantes da maior fabricante de
baterias do país. Também eram outros tempos, com menos
concorrência”, comentou.
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MATÉRIA DE CAPA/ESPECIAL

Antônio Luzia Borges foi presidente da
CDL e do Sicomércio de Volta Redonda

A

trajetória de Antônio Luzia Borges como empreendedor começou em 1973 e sete anos depois, ele já era convidado para fazer parte dos movimentos para crescimento da economia de Volta Redonda e do Sul do Estado. Seu primeiro
contato com essas ações foi com a Câmara Júnior, formada por outros empresários. Depois passou a fazer parte da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) como diretor-secretário, na gestão do presidente Ludovico Leonardo
Mollica, mais tarde foi vice-presidente, chegando à presidência de 1991 a 1993.
Na CDL, como presidente, ele realizou uma das maiores campanhas de Natal, que levou o nome de “Trinca da
Sorte”, que premiava todos os consumidores que compravam nas lojas participantes, além de concorrerem ao prêmio ﬁnal,
que foi uma casa. O sorteio foi na Ilha São João atraindo milhares de pessoas. “Foi uma grande festa, que impactou no dia a
dia. As pessoas compravam e já recebiam algum prêmio e ainda concorriam a uma casa, movimentando o comércio. Foi um
marco para a nossa entidade e também para a cidade”, relembrou.
Ao deixar à presidência, mas continuando como
diretor, Antônio Luzia Borges, foi eleito presidente do
Sindicato do Comércio de Bens e Serviços (Sicomércio-VR),
onde também fazia parte da diretoria. Ficou na presidência
por mais de 14 anos, sendo responsável por trazer diversas
ações em parceria com a Fecomércio-RJ (Federação do
Comércio do Estado do Rio de Janeiro). Entre os projetos
destaque foram as carretas Odontológicas, em saúde bucal,
para os funcionários do setor; de qualiﬁcação em Informática; de Cinema; de capacitação em serviços de Beleza; entre
outros, em parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio)
e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio).

Antônio Luzia na feira Médio Paraíba Negócios, quando era presidente
do Sicomércio-VR

Toninho também foi representante do Sicomércio-VR na Fecomércio-RJ, como Diretor de Assuntos Sindicais,
possibilitando, não só essas ações, como a realização de diversas palestras, cursos, workshop, promovendo ainda a feira
“Médio Paraíba Negócios”, em parceria com outras entidades, empresas e o Sebrae. “Sempre busquei agregar ações que
visassem o desenvolvimento não só do comércio, mas de outros setores, porque a economia é uma grande engrenagem, que
se move com a união de todos”, acrescentou.
Luzia também foi diretor da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR),
também integrando o Codese (Conselho de Desenvolvimento Econômico). “Nossas entidades sempre buscaram trabalhar
com ações integradas, apoiando o setor, com projetos para esse desenvolvimento, em parceria com o Poder Público, além de
defender os interesses de cada segmento, acompanhando o trabalho em todas as esferas do Legislativo”, disse.
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MATÉRIA DE CAPA/ESPECIAL

Borges Mundo das Baterias hoje
conta com gestão familiar

O

amor pelos negócios também foi passado de pai
para ﬁlho. Hoje, o seu ﬁlho, Antônio Gleyson Borges,
administra a empresa, juntamente com Antônio Luzia
Borges. A loja ﬁca na Avenida Sete de Setembro, no
Aterrado, e tem cerca de 300 metros quadrados, em dois
andares e uma oﬁcina anexa ao prédio principal. A empresa,
“Borges Mundo das Baterias” gera 12 empregos diretos e é
representante de diversas marcas de renome no setor
automotivo, incluindo, a empresa Moura, uma das maiores
distribuidoras de baterias do país.
Gleyson também seguiu os passos do pai na luta
pelo desenvolvimento econômico, sendo também diretor do
Sindicato do Comércio Varejista de Bens e Serviços, o
Sicomércio-VR, como primeiro-tesoureiro. “O Glayson hoje
comanda a loja, busca por inovação, entende melhor como o
comércio digital funciona, e vem modernizando as nossas
instalações e o atendimento”, disse, Toninho, orgulhoso do
ﬁlho.

Antônio Luzia Borges com o ﬁlho Gleyson na loja

A empresa oferece atualmente atendimento em mecânica, serviços de elétrica, e vendas de produtos como
bateria, peças e acessórios. Segundo Luzia, antes da pandemia da Covid-19, apenas 10% das vendas eram de tele-entrega, e,
hoje, já representam 50%. “Já trabalhávamos com delivery, atendimento inloco, mas, com a pandemia, vimos essa forma de
atender aumentar muito e, hoje, não tem volta, por isso, estamos melhorando cada vez mais nosso atendimento de entrega
e fora da loja, sem falar das vendas on-line”, comentou.

Além de Gleyson, Toninho tem ainda
mais dois ﬁlhos, o Gustavo, formado em
Direito, e a jornalista Walesca, que tem no
currículo passagens pelo Jornal O Globo, o
Dia, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, além
de empresas de Assessoria de Imprensa. Ele é
casado com Rosilda Mariana Borges, que,
segundo Toninho, sempre o apoiou não só
como empreendedor, mas também na sua
paixão pelas entidades, que sempre defendeu.
“Sempre viajamos juntos, quando possível
para eventos. A minha família sempre esteve
presente nessa minha jornada agitada com o
envolvimento em tantas frentes ao mesmo
tempo”, comentou Toninho.
Linha do tempo contando a história da empresa
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COMÉRCIO/VENDAS

Santo Agostinho recebeu
quarta edição do ‘‘Rua de Compras’’
Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda
(CDL-VR) marcou presença mais uma vez no projeto “Rua
de Compras”, dessa vez, realizado no dia 13 de agosto,
véspera do Dia dos Pais, no bairro Santo Agostinho. No
estande da entidade, os visitantes puderam realizar consultas de graça ao Serviço de Proteção ao Crédito, além de
conhecer os diversos serviços e convênios oferecidos aos
associados. As empresas também puderam conhecer um
pouco das vantagens para quem se associa.

Fotos: Carlos Caldeira

A

FOTOS: CDL-VR

“Além de ser uma excelente oportunidade para os
consumidores comprarem com descontos, aproveitar um
sábado diferente, a CDL Volta Redonda se aproxima mais
das pessoas, indo a essas áreas, mostrando a importância de
ser associado e incentivando também os consumidores que
estão inadimplentes a buscarem identiﬁcar seus credores e
renegociarem suas dívidas”, comentou o presidente Gilson
de Castro.

Abertura do Rua de Compras contou com apresentação da Banda Municipal

O projeto é realizado em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, CDL-VR, Aciap-VR (Associação Comercial,
Industrial e Agropastoril) e Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista). Segundo os organizadores, a iniciativa tem
como objetivo fortalecer o comércio local, além de realizar ações sociais, de saúde, esporte, lazer, cultura e gastronomia.
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COMÉRCIO/VENDAS

‘‘Rua de Compras’’ atraiu mais
de 13 mil pessoas
S

egundo a Guarda Municipal, cerca de 13 mil
pessoas estiveram presentes ao “Rua de Compras Especial Dia dos Pais”. Um dos principais atrativos para
levar os consumidores ao comércio foram os descontos
oferecidos pelos lojistas, que chegaram a até 70% em
alguns produtos.
“Acreditamos que o projeto também ajuda a
divulgar o comércio local, uma vez que pessoas até de
outras localidades aproveitam para ir passar o dia em
família, fazer compras, e até os próprios moradores, que
durante a semana não têm muito tempo por conta do
trabalho, se sentem mais motivados, porque a rua fica
fechada para o trânsito, dando mais mobilidade aos pedestres”, comentou o presidente da CDL Volta Redonda,
Gilson de Castro.

Ao longo da Rua Jaime Martins, o público pôde aproveitar também os foodtrucks, brinquedos inﬂáveis, exposição
de artesanato, carros antigos, motos, eventos culturais e vacinação contra Covid-19 e Inﬂuenza (gripe). As secretarias de
Ação Comunitária (Smac), Meio Ambiente (SMMA) e Cultura (SMC) participaram da atividade.
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COMÉRCIO/VENDAS

Lojistas e consumidores
elogiaram ‘‘Rua de Compras’’
A

empresária Cristiani Ferreira, proprietária da Yann Modas e associada CDL há 24 anos, foi uma das comerciantes
que elogiaram a realização do projeto “Rua de Compras”, no Santo Agostinho.
“Eu acho o evento muito benéﬁco. Ele traz pessoas
de outros bairros para conhecer nossas lojas. Aqui, nós
temos variedade grande, temos de tudo um pouco. É um
bairro que está crescendo muito. Fizemos bastante divulgação para o Rua de Compras. Preparei muitas promoções,
variedades de masculino, feminino e acessórios. Tenho
vários clientes ﬁéis. Começamos pequeno e fomos crescendo no bairro. O Santo Agostinho é um bairro que te abraça, o
que você precisa tem, as pessoas são simpáticas, eu gosto
bastante daqui e ﬁco feliz com uma ação como essas para
nós’’, relatou.

Já a consumidora Fabíola Rodrigues contou que vai
sempre que pode aos eventos da “Rua de Compras”.
Dessa vez, além da amiga Alessandra, trouxe
também os dois ﬁlhos, Isaac e Sarah para comprarem o
presente de Dia dos Pais. “Vim com meus ﬁlhos e minha
amiga Alessandra. Já comprei o presente do meu esposo e
meu pai. Acho o evento muito legal, compareço em várias
edições sempre que posso. Moro próximo de Barra do Piraí,
mas não perco. É um evento família, a gente traz as crianças,
elas se divertem e aproveitamos os preços, que ﬁcam bem
bacanas’’, disse.
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COMÉRCIO/DESTAQUE

Santo Agostinho: comércio em
franco desenvolvimento
U

m dos bairros mais antigos de Volta Redonda e também um dos que mais crescem, quando se fala em desenvolvimento econômico. Com cerca de 50 mil moradores, o complexo, que inclui também o Parque das Ilhas, Ilha Parque, Volta
Grande I, II, III e IV, tem atraído cada vez mais empreendedores, principalmente, no ramo de varejo e de gastronomia. O setor
de serviços também cresceu muito com a abertura de barbearias, entre outros.
Uma das principais avenidas, a Rua Soldado Francisco da Rocha e vias paralelas, vem se tornando um grande pólo
gastronômico, com churrascaria, pizzaria, hamburguerias, bares e outras lanchonetes, sem contar, os depósitos de distribuição de bebidas, mercados e hortifrutis, despertando a atenção não só dos moradores como também consumidores de bairros
vizinhos e cidades próximas, como Barra do Piraí. As lojas de roupas também são um destaque à parte, com um mix de
produtos bem diversiﬁcado, atendendo a todos os públicos.
O bairro conta com uma agência da Caixa Econômica, e foi o primeiro a receber uma UPA 24 Horas (Unidade de
Pronto Atendimento) na cidade, tendo ainda uma Associação de Moradores forte. O crescimento populacional também atraiu
grandes investidores, como a Rede de Supermercados Bramil, que foi inaugurada mesmo durante a pandemia e ainda pretende investir em outros projetos na localidade. O reﬂexo desse desenvolvimento também é sentido no setor imobiliário, que vem
também mais aquecido nos últimos anos.
“O Santo Agostinho é um grande bairro, com um comércio pujante de bens e serviços. É um bom exemplo de como as
áreas comerciais de Volta Redonda vêm crescendo, principalmente, as que ﬁcam mais longe dos Centros, ajudando a gerar
emprego e renda, oferecendo qualidade em atendimento e um mix amplo em vários setores”, comentou Gilson de Castro,
presidente da CDL-VR.
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NEGÓCIOS/DATAS COMEMORATIVAS

Dia das Crianças deve aumentar
em 10% as vendas em outubro
A

Foto: Divulgação

primeira data mais importante para o comércio
no último trimestre do ano, o Dia das Crianças, 12/10,
deve aumentar as vendas em pelo menos 10%, segundo
estimativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR). A
data é um termômetro também para as vendas de Natal,
principalmente, para o setor especializado em produtos
infanto-juvenis. O comércio já começa a se preparar agora
em setembro para atender à demanda, que começa a
aumentar no ﬁnal deste mês. Brinquedos, vestuário e
eletroeletrônicos são os produtos mais vendidos.

Brinquedos devem ser os principais presentes em outubro

“Este ano, nas outras datas comemorativas, observamos já uma grande melhora nas vendas em relação a 2020 e
meados de 2021, por conta da pandemia nesses dois anos, e esse crescimento também deve ser registrado agora em outubro.
Além do comércio de brinquedos, roupas, acessórios e eletroeletrônicos, os segmentos de lazer, como cinema, brinquedos, e
o de gastronomia também registram um excelente movimento”, analisou o presidente da CDL Volta Redonda, Gilson de
Castro.
Ele reforçou ainda que, além dos pais, padrinhos, tios e avós também compram presentes, o que contribui para esse
aumento nas vendas. “As crianças recebem presentes não só dos pais, mas de outras pessoas da família e isso ajuda a girar
ainda mais a economia”, acrescentou.

Purificador de Água Soft

O melhor
investimento
para sua
Empresa.
+ Água sem cloro
+ Design moderno
+ Refrigeração por compressor
Entrega e instalação grátis
para todo o Sul Fluminense.
Aproveite!

(24) 3026-4715
loja.softsulfluminense.com.br
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Av. Lucas Evangelista, n.º 51 - Aterrado
Av. Sávio Gama, n.º 1509 - Retiro

NEGÓCIOS/COMÉRCIO & SERVIÇO

Silﬁx Parafusos e Ferramentas
comemora sete anos de loja
A

Foto: Divulgação

Silﬁx Parafusos e Ferramentas comemorou sete anos de loja neste mês. O estabelecimento,
que nasceu do sonho de Eder Silva, que trabalhava
como representante de parafusos, hoje conta
também com a administração da esposa, Carla de
Almeida.
“Com a loja física, nasceu a necessidade de
uma pessoa de conﬁança para tocar os negócios. O
Eder é representante de vendas e quase não ﬁca na
cidade. Assim eu acabei assumindo a empresa junto
com meu esposo”, explicou Carla.
Nem a pandemia limitou o crescimento da
empresa. Por meio do trabalho redobrado, o casal
teve a oportunidade de ir para um espaço maior.
“Em meio à pandemia, nós tivemos uma
oportunidade de expandir nosso negócio. Mudamos
de uma loja de 60 metros quadrados para uma de
200. Frente a um cenário de incertezas, para muitos,
pode ter parecido arriscado, mas encaramos o
desaﬁo. Hoje estamos crescendo e inovando a cada
dia para melhor atender nossos clientes. Completamos sete anos de loja, sendo dois anos no espaço
novo. Fizemos uma ação muito bacana com café da
manhã para nossos clientes e colaboradores. Isso
atraiu também novos clientes”, contou Carla.

Eder e Carla comemorando dois anos do novo espaço da Silﬁx, no Retiro

A Silﬁx trabalha com ferramentas manuais, elétricas, linhas de equipamentos de proteção individual (EPI), linha de
abrasivos e pinturas. Além de manutenção automotiva, residencial e predial. Uma novidade é o segmento de marcenaria
que, segundo Carla, oferece uma linha de parafusos, ﬁxadores e puxadores.
A loja atende varejo e atacado. O cliente consegue ser atendido também através das redes sociais, balcão ou
delivery. A empresa funciona na Avenida Sávio Gama, 613, Retiro, Volta Redonda.

@silﬁxparafusos
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EDUCAÇÃO/CAPACITAÇÃO

Em parceria, Unifoa oferece
desconto exclusivo para
associados da CDL-VR em
cursos de formação executiva

O

Centro Universitário de Volta Redonda, UniFOA está com inscrições abertas para dois cursos de Formação Executiva: “Estratégia de Vendas e Atendimento ao Cliente”; e “Planejamento e Gestão de Mídias Sociais”. Promovidos pelo
Programa de Especialização (Proesp) da instituição, esses cursos são qualiﬁcações proﬁssionais que oferecem a mesma
qualidade de pós-graduações, mas no tempo de cursos rápidos.
Com metodologias práticas que garantem resultados imediatos no mercado de trabalho, logo após a conclusão dos
cursos, as capacitações têm carga total de 40 horas, com certiﬁcado. O investimento em cada curso é de R$ 330, mas graças
a uma parceria entre o UniFOA e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), os associados da entidade têm
desconto especial saindo por apenas R$ 250, valor que pode ser pago em até duas vezes sem juros.

Gestão Comercial: Estratégias de Vendas e Atendimento ao Cliente
Os associados interessados em cursar “Gestão Comercial: Estratégias de Vendas e Atendimento ao Cliente” devem
entrar em contato com a secretaria da CDL-VR para retirada do voucher, que garante o desconto exclusivo, e fazer inscrição
até o dia 20 de setembro de 2022 no site do UniFOA: https://www.unifoa.edu.br/cdl.
Nesse curso, os estudantes aprendem como atender o cliente em todos os momentos da jornada de compra, como
criação de estratégias de organização, gerenciamento de relacionamento com o cliente, entendimento do perﬁl dos clientes
e implementação de soluções para os negócios. O início das aulas está previsto para 26 de setembro e o término em 27 de
outubro deste ano.
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EDUCAÇÃO/CAPACITAÇÃO

Planejamento e Gestão de Mídias Sociais
Já quem desejar realizar o curso de “Planejamento e Gestão de Mídias Sociais”, deve se inscrever até o dia 15 de
outubro de 2022 pelo site do UniFOA (https://www.unifoa.edu.br/cdl), inserindo o voucher de desconto destinado aos
associados, que deve ser solicitado à CDL-VR.
Nesse curso, serão ensinadas estratégias digitais para empresa que geram alcance de resultados surpreendentes,
entre elas, conhecimento dos fundamentos do marketing digital, planejamento de campanhas digitais, criação de conteúdo e
posicionamento on-line. O início das aulas está previsto para 31 de outubro e o encerramento do curso em 1º de dezembro
de 2022.

Proﬁssionalismo Unifoa
Formação Executiva é um dos produtos do UniFOA voltados a incentivarem a atualização e qualiﬁcação proﬁssional. O Centro Universitário tem o compromisso em estar sempre próximo às demandas do mercado e da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento da região Sul Fluminense e promovendo a empregabilidade de alunos e egressos.
Por meio de uma equipe atualizada, e com competências bem desenvolvidas, quem se forma nesses cursos é capaz
de implementar processos inovadores, ﬁdelizar os clientes atuais e conquistar novos com mais facilidade, além de explorar
outros mercados com mais propriedade. Para saber mais e falar com um consultor, acesse o site do UniFOA ou entre em
contato com a secretaria da CDL-VR pelo telefone (24) 3344-8050.
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ESPAÇO TRIBUTÁRIO/RECEITA FEDERAL

Governo amplia renegociação de
dívidas e oferece descontos de até 70%
O

governo ampliou o leque de dívidas tributárias
que poderão ser negociadas entre contribuintes e a Receita
Federal, com parcelamentos alongados e descontos que
podem chegar até 70% do valor devido, de acordo com
portaria publicada em agosto. O estoque total dos débitos
que podem ser negociados é de aproximadamente 1,4
trilhões de reais, mas a Receita Federal não informou provável arrecadação com o programa.
A portaria regulamenta regra aprovada pelo
Congresso neste ano que ampliou o alcance da chamada
transação tributária, mecanismo que permite ao governo
dar condições mais favoráveis para o pagamento de débitos
por parte de devedores especíﬁcos após avaliação sobre
diﬁculdades para pagamento.
A negociação das dívidas tributárias por meio das
transações é feita individualmente, diferente dos programas tradicionais de pagamento de dívidas (chamados
popularmente de Reﬁs), que têm caráter geral. Por isso, o
percentual de desconto depende da negociação e da capacidade de pagamento do contribuinte. Além disso, não pode
reduzir o montante principal do crédito.
As novas modalidades aumentam o escopo de
débitos a serem renegociados ainda durante a fase de
cobrança pelo Fisco e não apenas passivos que já percorreram todo o processo administrativo e estão inscritos na
dívida ativa da União. Até o momento, a Receita tinha
autorização para liberar a adesão ao programa apenas por
débitos de pequeno valor ou dívidas que envolvessem
relevante controvérsia jurídica.
A partir de agora, poderão ser transacionados
valores em contencioso administrativo, passivos ainda em
fase de reclamação na Receita e até mesmo dívidas alvo de
atuação do ﬁsco sem que tenham chegado à fase recursal.
As renegociações poderão ser feitas por meio de lançamento de editais e por propostas feitas pelo próprio contribuinte ou pela Receita a um devedor especíﬁco.

Fonte: Revista Exame/Agência O Globo
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Pela regra geral, haverá desconto de até 65% do
valor da dívida, a depender da capacidade de pagamento do
contribuinte, com parcelamento de até 120 meses (dez
anos). No caso especíﬁco de empresas Microempreendedor
Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte,
Santas Casas de Misericórdia e instituições de ensino a
redução será de até 70%, com prazo de 145 meses. A
negociação individual poderá ser proposta por devedores
com débitos superiores a 10 milhões de reais, autarquias,
fundações e empresas públicas, estados e municípios e
empresas falidas ou em recuperação judicial.
Para os pagamentos, a portaria permite a utilização de créditos de prejuízo ﬁscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), bem
como de precatórios.

ESPAÇO TRIBUTÁRIO/RECEITA FEDERAL

Emissão de nota ﬁscal pelo portal
do simples: facilitação ou amarração?
Roberto Folgueral, Revista Varejo S.A

A

partir de janeiro de 2022, o Microempreendedor
Individual (MEI) poderá emitir sua Nota Fiscal pelo Portal
do Simples Nacional. O que parece ser uma facilidade pode
se transformar em problema, pois o procedimento a ser
adotado, a partir de janeiro próximo, será mais uma forma
de cruzamento de dados, juntamente com a e-Financeira,
obrigação acessória dos bancos que fornecem dados da
movimentação ﬁnanceira total dos correntistas.

A visão simplista do negócio MEI poderá trazer
riscos à pessoa física titular que optar por não realizarem a
Contabilidade Regular, que será tributado em seu CPF em
todo o valor que:
a) Ultrapassar 32% do lucro do MEI para a atividade de
serviço;
b) Ultrapassar 16% do lucro para atividade de transporte;
c) Ultrapassar 8% para o comércio em geral.
Exempliﬁcando, um prestador de serviço comum
faturando a média de R$ 6.750,00 poderia distribuir apenas
R$ 2.160,00 sem tributação. O restante, R$ 4.590,00, seria
tributado de acordo com a tabela progressiva do IR em
R$ 392,89 ou R$ 4.714,68 por ano.
No caso dos serviços de transportes, o valor a
distribuir, livre do IR, seria de R$ 1.903,98 (limite de
isenção da tabela progressiva do IRPF). O restante de
R$ 4.846,02 sofreria um tributação de IR no valor de
R$ 463,30/mês ou R$ 5.559,60/ano.

Lembramos o cuidado que os microempreendedores deverão tomar com os valores, pois além do limite de
faturamento, deverão entender que nem tudo o que
recebem ﬁca livre de impostos como amplamente divulgado. Teceremos alguns comentários sobre o MEI, lembrando
da solidariedade que os tomadores de seus serviços ou
adquirentes de seus produtos possam ter. Vejamos:
O limite de faturamento atual é de R$ 81 mil ou
uma média de R$ 6.750,00 por mês. O microempreendedor
individual, de uma forma simplista, nada mais é do que um
proﬁssional autônomo com CNPJ, com algumas obrigações
acessórias de uma empresa normal.

Acredito que ﬁcou clara a necessidade da contabilidade para o MEI, não por ser legal, mas, sim, por uma
questão de planejamento tributário, pois a única ferramenta legal e aceita para apuração de lucro em atividades
empresariais é a contabilidade regular. Essa necessidade
real torna-se extremamente indispensável com a emissão
da Nota Fiscal do MEI pelo portal do Simples Nacional não
está, mesmo que dispensado pelo Código Civil.
Fonte: Varejo S.A
* Roberto Folgueral é contador e vice-presidente da FCDL-SP.

O MEI contribui mensalmente com 5% mensal do
salário mínimo mais R$ 1,00 para o ICMS, no caso do
comerciante, ou R$ 5,00, caso seja prestador de serviço, a
título de ISSQN. Assim a contribuição total não pode
ultrapassar R$ 66,60. Devido a essa simplicidade e a propaganda do governo, à época, considera-se que o MEI esteja
dispensado da realização da Contabilidade Regular, porém
e infelizmente, não está, mesmo que dispensado pelo
Código Civil.
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SAÚDE EM DIA/ESPECIAL

SETEMBRO
AMARELO

Mês de Prevenção ao Suicídio
A

campanha Setembro Amarelo tem a missão de informar a população de que o suicídio, uma das principais causas de
mortalidade no Brasil e no mundo, pode ser evitado e como podemos contribuir para prevenir e reduzir os casos. O Dia
Mundial de Prevenção ao Suicídio é, oﬁcialmente, no dia 10 de setembro, mas o tema é importante ser abordado durante todo
o ano.
É necessário estar atento aos fatores de risco e sinais de alerta, conhecê-los e saber como lidar para auxiliar na
prevenção. Conﬁra alguns sinais:

Fatores de risco e estado de alerta:
•Dependência de álcool e outras substâncias psicoativas
•Transtornos mentais
•Vítima de abuso físico, sexual ou psicológico
•Comentários desesperançosos
•Comportamento impulsivo

Fatores de prevenção
•Apoio social e familiar
•Espiritualidade
•Manter hábitos saudáveis, vida social e lazer
•Buscar por autoconhecimento
•Ficar atento aos sinais e procurar um proﬁssional da saúde

Como ajudar?
•Seja um bom ouvinte
•Não julgue, não tenha preconceito
•Não faça comparações
•Encoraje a procura por um proﬁssional da saúde
•Não deixe a pessoa sozinha

Centro Cuidar
O Centro Cuidar do Hospital Unimed Volta Redonda, conta com uma equipe de psicólogos especializados com
atendimento individual on-line, atendimento individual presencial e grupos terapêuticos para crianças, adolescentes e
adultos. Para participar das atividades é preciso encaminhamento médico. Esse serviço está disponível para clientes Unimed
Volta Redonda, convênios e particular.
Fonte: Unimed VR

30 | O LOJISTA | Setembro 2022

