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VEM AÍ, A CAMPANHA 
NATAL FAMÍLIA 2022!

CDL-VR VAI 
COMEMORAR 

53 ANOS 
COM PALESTRA 

DO AMYR KLINK

GESTOR DO GRUPO CORRETA

Conheça a trajetória do empresário, 
que há 40 anos se dedica ao comércio, 

atualmente também é presidente 
da CDL Volta Redonda 

GILSON FERREIRA DE CASTRO
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Planejar para vender 
mais em dezembro

C

PALAVRA DO PRESIDENTE

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.

Fique por dentro das nossas novidades seguindo as nossas redes sociais.

 hegamos a outubro, faltando apenas três meses 
para a melhor época em vendas para o comércio. O fim de 
ano traz excelentes expectativas com o Natal e as confrater-
nizações das famílias, nas empresas, amigo-oculto, além das 
férias escolares. O fluxo no comércio nesta época do ano 
aumenta em torno de 30% comparado a outros meses. E 
precisamos estar preparados para essa demanda, que, neste 
ano, por conta da redução dos casos de Covid-19 e do otimis-
mo dos consumidores vai ser bem melhor do que nos dois 
últimos anos. E para ultrapassar as metas é preciso se plane-
jar. Você já está preparando o seu comércio para novembro 
e dezembro? A hora é agora.

 Nós, da CDL Volta Redonda já estamos trabalhan-
do na campanha Natal Família, para o fortalecimento do 
comércio e aumento das vendas. Vamos sortear vales-com-
pra, com o objetivo de prestigiar um número maior de consu-
midores que comprarem nas lojas participantes, agregando 
ações para promover a economia de Volta Redonda. Os 
detalhes sobre o Natal Família podem ser conferidos em 
breve nas nossas redes sociais. Já enviamos aos nossos 
associados uma mensagem lembrando sobre os kits de 
adesão.

 Também teremos agora em outubro a festa de 
comemoração dos 53 anos da nossa entidade, completados 
em setembro. Nossos associados adimplentes foram todos 
convidados e esperamos pelas confirmações de presença. 
Será uma grande confraternização no Galpon, na Casa de 
Pedra, com uma apresentação do navegador Amyr Klink, 
que tem em seu currículo mais de 2.500 palestras proferidas, 
no Brasil e exterior, ao longo de mais de 30 anos como pales-
trante. Ele ficou conhecido por suas viagens pelo mar que 
trazem muito conhecimento sobre organização, estratégia, 
planejamento e gestão. Esperamos todos nesse grande 
momento para rever amigos, trocar experiências e celebrar 
mais um ano de muito trabalho.

 Estamos trabalhando em vários outros projetos, 
que vamos divulgar também em breve. Em setembro, 
tivemos mais uma palestra dentro do projeto “Decola 
Varejo”, focada no Natal, sobre a importância dessa comuni-
cação com o cliente, e temos mais dois cursos para outubro. 
A agenda está nas redes sociais. Acreditamos que a capaci-
tação pode transformar uma empresa, porque prepara um 
crescimento não só dela, mas também dos profissionais do 
nosso setor. Então, é muito importante a participação para 
renovar conhecimento, adquirir outros e projetar o desen-
volvimento.

 Desejamos a todos um mês de outubro de muita 
prosperidade, lembrando que o Dia das Crianças vem com 
uma excelente expectativa de vendas acima do esperado, 
dando sinais de que dezembro será um dos melhores meses 
de 2022. 

 Seguimos juntos, trabalhando para o desenvolvi-
mento econômico da nossa cidade.
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 ais uma edição da campanha Natal Família está 

sendo preparada para incentivar as vendas em dezembro. 

Para este ano, além de sorteios de vales-compra para os 

consumidores que comprarem a partir de R$ 50,00 nas lojas 

participantes, vai ter a segunda edição do projeto CDL 

Encanta, que leva música aos principais centros comerciais 

de Volta Redonda. 

 “A nossa campanha é tradicional há décadas e 

todos os anos buscamos fazer algo diferente, que ajude a 

atrair consumidores não só da cidade como de municípios 

vizinhos. Para este ano, optamos por vales-compra, porque 

além de prestigiar os consumidores, valoriza também o 

comércio, uma vez que o vale é para comprar em lojas que 

participam da campanha”, comentou o presidente da CDL 

Volta Redonda, Gilson de Castro.

 As lojas participantes também vão receber um kit com cupons, cartaz e adesivo para colocar nos estabelecimentos e 

informar os consumidores sobre as vantagens de participar dos sorteios. Para saber mais sobre o Natal Família, siga as nossas 

redes sociais e também o nosso site cdlvr.org.br.
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ESPAÇO CDL-VR/NOTÍCIAS
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CDL-VR prepara ‘‘Natal Família’’ 
com muitas novidades
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CDL Encanta vai ter segunda edição em dezembro
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  Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda 

(CDL-VR) realizou no dia 22 de setembro a abertura oficial 

da segunda edição do ‘’Decola Varejo’’, projeto em parceria 

com o Sebrae. Com o tema “Storytelling – O poder da Comu-

nicação”, o evento contou com a presença de mais de 60 

participantes. 

 Segundo o diretor de Comunicação, Rafael 

Mendes, o projeto surgiu a partir da necessidade de ofere-

cer capacitação para as empresas, visando oportunizar mais 

conhecimento para lojistas e colaboradores, sempre 

abordando temas atuais. “Cada vez mais, lojistas e prestado-

res de serviços precisam estar atentos às mudanças no 

comportamento do consumidor, na forma de se comunicar, 

principalmente, com as redes sociais, a internet, ferramen-

tas que trouxeram mais dinamismo, mas também mais 

competitividade. Saber falar com seu público-alvo é funda-

mental para fidelizá-lo”, afirmou.

 Participando pela primeira vez do projeto, a 

cabeleireira e trancista, Adriana Marcelino, se surpreendeu 

positivamente com o evento. “Eu achei muito bacana o 

Decola, principalmente, por conta do atual cenário, saindo 

de uma pandemia, vejo que muitas pessoas estão perdidas, 

muitas fecharam seus negócios e estão recomeçando, então 

acabam se perdendo nas novidades que estão a todo vapor o 

tempo inteiro. A palestra foi maravilhosa, aprendi várias 

dicas. Acho muito necessário oferecer oficinas gratuitas, 

principalmente nessa fase de recomeço para muitas pesso-

as”, pontuou.

 No dia 26 de outubro será realizada a oficina de 

"Vitrine", ministrada por consultores do Sebrae/RJ. Mais 

informações: (24) 99880-7007.

A

ESPAÇO CDL-VR/CAPACITAÇÃO

06 | O LOJISTA | Outubro 2022

CDL-VR realiza segunda edição

O diretor Rafael Mendes fez a abertura da segunda edição do projeto Decola Varejo
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Adriana Marcelino elogiou a palestra e a iniciativa de capacitação oferecida pela CDL



do projeto Decola Varejo

ESPAÇO CDL-VR/ CAPACITAÇÃO
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 Confira alguns dos melhores momentos da palestra da segunda edição do projeto Decola Varejo na CDL-VR



CDL-VR vai comemorar 53 anos com evento 
dia 20/10 para associados e parceiros

ESPAÇO CDL-VR/NOTÍCIAS
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N
 o dia 20 de outubro, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta 
Redonda (CDL-VR) vai realizar uma grande comemoração para 
celebrar os 53 anos da fundação da entidade, completados em setem-
bro desse ano. 

 Além de um coquetel, a apresentação do Grupo Feeling e da 
banda Madame Zero, o presente da noite para os convidados será a 
palestra do conceituado Amyr Klink, navegante e escritor, com mais de 
2.500 palestras no currículo, em mais de 30 anos como palestrante, e 
diversos livros publicados, que inspiram muitas pessoas e ajudam na 
formação de líderes.

 O evento vai ser no Galpon, na Casa de Pedra, a partir das 
19h30min. Os associados adimplentes precisam retirar as pulseiras até 
o dia 15 de outubro. O convite foi enviado por e-mail. 

 “Estamos esperando nossos associados, parceiros e autorida-
des para comemorar esses 53 anos com muito aprendizado, troca de 
experiência e ampliação do nosso contato com representantes do 
nosso segmento. É uma grande oportunidade também para rever 
amigos e conhecer um pouco mais da nossa entidade, que há tantos 
anos trabalha pelo bem e crescimento do nosso comércio, sempre 
pensando no desenvolvimento econômico da nossa cidade”, afirmou o 
presidente Gilson de Castro.

O velejador Amyr Klink será o palestrante da noite
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DIA: 20/10, HORÁRIO: 19H30MIN
LOCAL: GALPON EVENTOS
* RETIRADA DAS PULSEIRAS NA CDL-VR: ATÉ DIA 15/10



ESPAÇO CDL-VR/NOTÍCIAS
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Diretores receberam prefeito Neto para 
falar sobre demandas do comércio 

N
 o dia 19/09, o presidente Gilson de Castro e diretores da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) 

receberam o prefeito Antônio Francisco Neto para um bate-papo sobre desenvolvimento econômico e conversar sobre as 

demandas do comércio. O presidente da Aciap, Luís Fernando Soares Cardoso, também participou do encontro no Espaço de 

Eventos da CDL, no Aterrado.

 Gilson aproveitou para agradecer ao prefeito todo o apoio durante o período mais conturbado da pandemia da                    

Covid-19, quando ele assumiu, ouvindo os empresários sobre a importância de deixar o comércio aberto. “Somos gratos por 

todo o apoio quando mais precisamos, por você entender os desafios daquele momento e da necessidade de se trabalhar para 

salvar vidas, mantendo a economia da nossa cidade estável, recuperando nosso comércio e gerando empregos. O senhor 

cumpriu sua palavra e, hoje, estamos conseguindo reerguer nossa cidade, todos, juntos”, afirmou Gilson.

 Ele também pediu ao prefeito que seja revisto o decreto 16.885/2021 sobre as fachadas nas áreas comerciais e ouviu 

do prefeito o compromisso de não punir as empresas, que não têm condições de revitalizar, seguindo as novas normas. 

“Enquanto eu for prefeito, não vamos levar o decreto à frente. Me comprometo com vocês. Aproveito para agradecer também 

o apoio da CDL-VR, Aciap-VR, Sicomércio-VR e de todos os empresários que nos ajudaram a construir os leitos do anexo do 

Hospital do Retiro. Essa obra nos possibilitou reabrir o comércio e salvar vidas, deixando um legado na saúde”, disse Neto.

 O prefeito também falou da recuperação financeira da cidade, dos investimentos em obras, que estão por toda a 

cidade, boa parte com recursos de arrecadação fiscal, além do apoio de recursos do Governo do Estado. “Voltamos a ver a 

nossa cidade crescendo, podemos cuidar novamente do jeito que a nossa população merece. Temos trabalhado com muito 

afinco, buscando recursos e com apoio de quem ama Volta Redonda”, comentou Neto.

 Os empresários puderam fazer perguntas e a maioria parabenizou o prefeito pelas melhorias que a cidade vem 

passando. Eles também apresentaram algumas sugestões para modernização, visando ainda colocar Volta Redonda na rota de 

turismo. “Obrigado prefeito, por tirar um tempo na sua agenda para nos ouvir e nos informar sobre tudo que vem sendo feito”, 

finalizou Gilson.
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Neto falou aos empresários sobre as melhorias na cidade e ouviu sugestões para o desenvolvimento econômico



GIRO NAS NOTÍCIAS/POLICIAMENTO

O
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Bairros Retiro e Aterrado vão receber 
base de segurança integrada

   secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), 

Luiz Henrique Monteiro Barbosa, vistoriou no dia 5/09, o 

prédio que abrigará de forma integrada o Proeis (Programa 

Estadual de Integração de Segurança), que inclui a Guarda 

Municipal de Volta Redonda. O novo espaço fica localizado 

na Avenida Antônio de Almeida, em frente à Subprefeitura 

do Retiro.

 A base integrada, que passará por obras de 

adequação, funcionará nos moldes do Programa Seguran-

ça Presente, com os guardas trabalhando no monitora-

mento das imagens geradas pelas câmeras dos dois bairros, 

além da presença de mais policiais militares nas ruas, 

cedidos por meio do convênio assinado entre a Prefeitura 

de Volta Redonda e a Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro.

 A nova base atende à orientação do prefeito 

Antônio Francisco Neto e vai auxiliar na segurança pública, 

principalmente, no horário comercial, onde há o maior 

fluxo de pessoas nos dois grandes centros, levando 

também em consideração o fato do bairro Retiro ser o mais 

populoso da cidade.

Projeto une Guarda Municipal e a 
Polícia Militar e vai funcionar em 
edifício em frente à Subprefeitura

 “Desde que a Semop foi criada, estamos agindo de forma integrada com todas as forças de segurança, levando moder-

nização através do monitoramento e aumentando o efetivo para os locais onde detectamos mais fragilidade, com base em 

análise criminal. Vamos avançar muito mais”, ressaltou o secretário da Semop, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que também 

é  tenente-coronel da Polícia Militar.
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MERCADO DE TRABALHO/CONTRATAÇÕES
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dicas para recrutar 
novos funcionários4

C
  ontratar e recrutar pessoas é, desde sempre, um grande desafio para as empresas. Em épocas de mercado aquecido 
esta missão é ainda maior, como é o caso do momento atual, após dois anos em baixa devido à pandemia de Covid-19. As micro 
e pequenas empresas são mais afetadas por essa dificuldade. “Às vezes, o empreendedor não tem o tempo necessário para 
dedicar ao processo seletivo, aprender as ferramentas que podem ser utilizadas, os canais que devem ser usados e a clareza de 
saber qual o perfil necessário para determinada vaga”, explica Deborah Caroline Weege Bastos, sócia da WB Consultoria.

Confira:

DEFINA OS PAPÉIS DE CADA 
FUNCIONÁRIO

Saber qual função é exercida por cada uma das pessoas da 

empresa é importante para o melhor funcionamento do 

seu negócio, mas também é um facilitador no momento de 

repor algum funcionário ou de adicionar uma nova função. 

“Quando você tem uma listagem dos cargos e atividades 

desempenhadas fica mais claro o que você está procuran-

do para a vaga aberta na sua empresa. Esse é o ponto de 

partida para qualquer recrutamento.”, explica Deborah.

SAIBA OS MELHORES CANAIS PARA 
ENCONTRAR AS PESSOAS

Para cada tipo de atividade, um tipo de funcionário se 

enquadra melhor. Saber em qual canal encontrar o tipo 

certo de pessoas é um facilitador durante o processo 

seletivo. “Pessoas diferentes usam redes sociais diferen-

tes, por exemplo. Ao avaliar a necessidade, podemos saber 

onde divulgar a vaga para encontrar alguém que se encaixe 

melhor”, diz a especialista.

TENHA UM ROTEIRO DE 
ENTREVISTA

A conversa com cada candidato a uma vaga pode se desen-

volver de maneiras diferentes, e ter um caminho-base 

pré-definido para este diálogo facilita, sobretudo quando 

for comparar os concorrentes para a vaga. “Deve-se tomar 

bastante cuidado na formulação do roteiro para não 

explicitar aquilo que se quer ouvir e para não distinguir 

pessoas por opções que vão além do trabalho, como 

questões religiosas, por exemplo”.

DESTAQUE SUA VAGA

A competição com grandes negócios é um desafio signifi-

cativo para as micro e pequenas empresas, que precisa 

criar caminhos, se destacar e conseguir atrair melhores 

funcionários para o seu ambiente de trabalho. “Por isso, é 

importante manter um trabalho de rede social ativo, com 

bons networkings, porque é através desses meios que você 

vai conseguir chamar a atenção”, finaliza a especialista.

Fonte: Varejo S.A



 De motoboy a diretor: conheça a história de 
ascensão profissional de James de Amorim
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ESPECIAL/ MÊS DO COMERCIÁRIO

O
  Dia do Comerciário é comemorado no dia 30 de outubro e para falar sobre a data e dessa profissão tão importante 
para o comércio, a revista O LOJISTA conta a história inspiradora de ascensão profissional de James de Amorim, funcionário há 
20 anos, da Drogaria Retiro, uma das maiores redes de farmácia da região. Hoje, ele ocupa o cargo de diretor de Operações, 
Vendas e Expansão. A trajetória dele mostra que o setor de bens e serviços pode ser um grande campo de atuação para o cresci-
mento profissional.
 
 “Minha carreira na Drogaria Retiro começou em fevereiro de 2002. Iniciei na empresa como motoboy e fiquei pouco 
tempo nessa função. Acabei sendo escalado para treinar como balconista, por conta da escassez da mão de obra na época’’, 
explicou.

 Segundo James, foram 90 dias desafiadores de treinamento por conta da falta de conhecimento do mundo dos 

medicamentos, mas a perseverança o fez dar conta e ter um retorno positivo da empresa. “Após esses três meses de treina-

mento, fui contratado e fiquei sete anos trabalhando no balcão. Eu era muito jovem e cometi alguns erros por imaturidade, via 

pessoas com menos tempo de casa sendo promovidas e eu não entendia que era eu que precisava mudar o comportamento 

com algumas questões’’, disse.

 Foi durante a faculdade de Administração, que James descobriu a paixão por gestão de pessoas e trabalhar com 

estratégia e planejamento. “Iniciei a faculdade enquanto estava trabalhando no balcão. Queria fazer farmácia, por estar no 

segmento, pois me identifiquei muito com o negócio, mas por conta do curso ser muito caro na época, eu optei por administra-

ção e por também gostar da área”, contou.
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James de Amorim, diretor de Operações, vendas e expansão da Drogaria Retiro



Maturidade e ambição foram virada 
de chave para chegar onde queria

O
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ESPECIAL/ MÊS DO COMERCIÁRIO

    diretor da Drogaria Retiro, James de Amorim, 

conta nesta entrevista sobre a profissão de comerciário, 

que a ambição e maturidade são qualidades muito impor-

tantes para quem também deseja a ascensão profissional. 

 “A ambição, quando vivenciada de forma saudável, 

é muito importante. Eu sempre tive certeza que chegaria 

onde estou. Nós pagamos o preço da subida. As pessoas 

querem chegar aqui, mas precisam entender que há um 

processo de maturação. Trabalhei com muitas pessoas boas, 

tive fé em Deus, fiz minha parte, sei que a resiliência foi 

essencial. Claro que, no meio do caminho, eu já questionei se 

era isso mesmo, recebi propostas. Só que tem coisa que vai 

além da remuneração. Nada paga essa trajetória, o carinho, 

trabalhar em um ambiente bom. Essa empresa é sensacio-

nal, é transparente, a autonomia que dão, a confiança que se 

tem, as oportunidades. Isso é extremamente importante e 

vai dando motivos para ficar”, disse.

Após sete anos trabalhando no balcão, 
James recebeu o convite para ser gerente de loja

   Depois de um tempo atuando como supervisor, a Drogaria Retiro montou uma segunda empresa, a Farma 

One, foi então que James recebeu o convite para ser o diretor das duas marcas, um desafio, que trouxe também 

reconhecimento por toda a dedicação e trabalho ao longo de mais de duas décadas no grupo.

 “Sou muito grato à empresa, grato às oportunidades. Nós temos inúmeras histórias, aqui dentro do grupo, de 

quem chegou a cargos importantes e isso é muito bom para quebrar esse paradigma de que no comércio não dá para 

chegar longe. Quando ouço esse tipo de coisa fico incomodado. Ninguém emprega mais do que o comércio na cidade. Na 

região, o nosso setor é o segundo maior empregador. Isso tem muita importância para o social e para a economia”, 

finalizou.
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Maior honraria de Volta Redonda é concedida 
ao presidente da FOA, Eduardo Prado 

NOTÍCIAS/PARCEIROS

A
  maior honraria do município de Volta Redonda 
foi concedida ao presidente da Fundação Oswaldo Aranha 
(FOA), Eduardo Prado, no dia 30/08, na Câmara Municipal. 
Por indicação do vereador Edson Quinto, Eduardo recebeu 
a Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo, e compôs 
a mesa da sessão solene. Prado também é diretor da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR).

  A homenagem é realizada anualmente pelos 
parlamentares, que concedem a medalha a pessoas ou 
instituições que contribuem, com destaque, para uma 
sociedade melhor e mais justa. E foi pela atuação à frente 
da FOA, cujo desenvolvimento na formação de novos 
profissionais e atendimento à população tem se evidencia-
do cada vez mais, que Eduardo Prado foi uma entre as 26 
personalidades contempladas na noite. 

 ‘‘Esse reconhecimento máximo é pela nossa mais 
simples obrigação, dedicação e trabalho, em favor da 
nossa amada Volta Redonda”. Após a entrega das meda-
lhas, o presidente da instituição foi um dos escolhidos para 
discursar em agradecimento, em representação aos 
demais homenageados. 

 “A vida sem o reconhecimento do outro não se 
completa. Nossas conquistas se apoiam na participação da 
nossa família, amigos e companheiros de jornada, que 
passaram por muitas dores, deixaram um pouco de si em 
cada um de nós”, expressou Prado. 

 O evento solene atraiu grande público ao plená-
rio, composto, inclusive, por funcionários, professores e 
familiares de Eduardo, que o prestigiaram em mais um 
momento de reconhecimento. Durante o discurso, o 
presidente ainda ressaltou a relevância de ser homenage-
ado: “A maior honra que uma pessoa pode receber pelas 
mãos do nosso povo é a Medalha Getúlio Vargas. Pode-
mos dizer que agora entramos para o livro de história da 
nossa querida Volta Redonda”, considerou o presidente 
da FOA. 

Foto: Divulgação
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Gilson Ferreira 
de Castro 
56 ANOS, COMERCIANTE

Conheça a trajetória de 
sucesso do empresário 
do Grupo Correta 
Comercial Retiro

MATÉRIA DE CAPA/ESPECIAL
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MATÉRIA DE CAPA/ESPECIAL

 um dos empresários mais tradicionais de Volta Redonda com mais de 40 anos no ramo de material de construção, 

Gilson Ferreira de Castro, de 56 anos, tem uma história de crescimento como gestor e amor pelo comércio, que aprendeu cedo 

com o pai, Paulo de Castro, de 85 anos, um dos comerciantes mais antigos do bairro Retiro e fundador da Correta Material de 

Construção. Aos 14 anos, Gilson já trabalhava na empresa, com carteira assinada, começando a sua carreira no comércio como 

mensageiro, fazendo serviços de bancos, ajudando na limpeza, e, ao longo dos anos, foi aprendendo e ajudou a construir o Grupo 

Correta Comercial Retiro, que conta com dez lojas na região, a maioria delas em Volta Redonda. Conheça a história desse 

empreendedor de sucesso, atualmente presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, estando no seu terceiro 

mandato à frente da CDL-VR, que completou 53 anos em setembro. 

GILSON DE CASTRO:
O DESPERTAR PARA O EMPREENDEDORISMO VEIO DE CASA
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EMPRESÁRIO HÁ MAIS DE 40 ANOS, 
GILSON É UM APAIXONADO PELO COMÉRCIO

  Se tem um empreendedor apaixonado pelo que 

faz é o empresário Gilson Ferreira de Castro, dono da 

Correta Comercial Retiro. Só de conversar com ele, dá para 

notar o quanto é empolgado em ser comerciante, profissão 

que escolheu aos 14 anos, vendo o pai, seu Paulo, trabalhar 

desde a primeira loja, fundada em 1974, no bairro Retiro. 

Com experiência ao longo de 40 anos de dedicação ao 

comércio, hoje ele é o principal gestor da Correta, um dos 

grupos que mais cresceram nas últimas décadas, gerando 

emprego e contribuindo para o desenvolvimento econômi-

co de Volta Redonda.

 “Eu estava sempre na loja do meu pai, o vendo 

trabalhar, aprendendo e, com 14 anos, ele assinou minha 

carteira, meu primeiro emprego e fui ficando, gostando e 

não consigo me ver fazendo outra coisa. Não é fácil ser 

empresário, mas, quando a gente ama o que faz, se dedica, 

busca sempre melhorar, e se capacitando, colhemos frutos. 

Sempre com apoio da família, de quem está nessa mesma 

luta todos os dias, para vender, manter empregos, gerar 

renda. Quando me perguntam qual a minha profissão, eu 

sempre digo: comerciante. É o que sou”, contou. 

 Gilson, que é nascido em Volta Redonda, sempre 

morou na cidade, onde estudou e construiu uma rede sólida 

de amigos e parceiros. Ele também tem orgulho da família 

que construiu. É pai da Laura, que seguiu os caminhos do pai 

e também é empresária, dona da Zue Home Móveis e Deco-

ração; da Camila, que faz Medicina, e da Bruna, que faz 

Psicologia. Além do pai, os irmãos Emílio, sócio na Correta de 

Resende e Ricardo, dono da franquia Todeschini, também 

são empresários.

 Gilson também sempre teve olhar visionário, 

vontade de estar sempre inovando, trazendo tendências do 

setor de construção civil. Com essa veia empreendedora, 

hoje, a Correta do Retiro é um complexo de lojas com 

ambientes integrados, onde o consumidor tem tudo que 

precisa para construir, reformar e decorar um imóvel, seja 

ele residencial ou comercial. Além da Correta que vende de 

tudo para construção, o espaço com 2 mil metros quadrados 

abriga as franquias Todeschini, de móveis planejados; e a 

Portobello Shop, de porcelanato; além da Zue Home, de 

móveis e decoração. 

 “A nossa unidade do Retiro foi pensada para criar 

uma interação com nossos clientes, onde ele possa ter 

experiências em vários ambientes, com atendimento de 

profissionais especializados, com acolhimento e soluções. 

Temos uma grande parceria com arquitetos, decoradores, 

designer de interiores, profissionais que sabem do compro-

misso com a qualidade em produtos e serviços que oferece-

mos”, comentou.
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GRUPO CORRETA TEM DEZ LOJAS 
E GERA MAIS DE 200 EMPREGOS 

 O Grupo Correta, que nasceu do empreendedorismo e esforço do empresário Paulo Faria de Castro, não parou de 

crescer. Hoje são dez lojas, oito Corretas e duas franquias da Portobello Shop, que juntas geram mais de 200 empregos 

diretos. A primeira loja do grupo, a do Retiro, inaugurada em 1974, emprega 64 pessoas. Hoje, a primeira loja, a Correta 

Comercial Retiro, tem 2 mil metros quadrados e mais uma loja, o Galpão, onde funciona também o estacionamento próprio da 

empresa. Já a Correta de Resende foi inaugurada em 1992. 

 A Correta, no bairro Aterrado, foi inaugurada em 

2003, em sociedade com o empresário Sebastião Gama. Em 

2006, era inaugurada mais uma empresa, a Portobello Shop, 

franquia, que funciona na unidade do Retiro. A marca 

também ganhou uma filial em Resende, em 2008. O Galpão 

da Correta no bairro Belmonte, em Volta Redonda, foi 

inaugurado em 2015. Em 2016, foi inaugurada a loja de 

Barra Mansa, e, em 2019, a de Angra dos Reis. E, em 2021, a 

primeira filial da empresa em Barra do Piraí. Somando todas 

as lojas elas têm 20 mil metros quadrados.

 

 A Correta nasceu num dos maiores bairros de 

Volta Redonda, o Retiro, que hoje conta com mais de 3 mil 

estabelecimentos comerciais e uma população de aproxima-

damente 50 mil moradores. Por ser o bairro mais populoso 

da cidade tem uma subprefeitura, diversos bancos e hospital, 

além de diversos serviços e lojas nos mais variados segmen-

tos.
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LUTA PELO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E PARTICIPAÇÃO NAS ENTIDADES EMPRESARIAIS

  Seu compromisso com o setor produtivo foi 

além das lojas e do trabalho como comerciante. Vendo a 

necessidade de discutir e lutar pelos interesses do setor de 

comércio e serviço, ele aceitou o convite para ser diretor da 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR). 

E, em 2007, foi eleito pela primeira vez como presidente. 

Atualmente, além de estar à frente da entidade, no seu 

terceiro mandato, Gilson também é vice-presidente do 

Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda 

(Sicomércio-VR), instituição onde se dedica como voluntá-

rio, assim como na CDL, há mais de 15 anos.

 

 “Nossa profissão traz muitos desafios em gestão 

nas empresas, mas, entendo, que precisamos ir além, contri-

buir para que a nossa cidade cresça, porque, um município 

desenvolvido é bom para todos, gera mais empregos, tem 

mais infraestrutura em saúde, educação e lazer. Por isso, 

quando aceitei o convite para participar das entidades, foi 

com o objetivo de ajudar a criar projetos que visassem essa 

transformação, principalmente, no que se refere à capacita-

ção do nosso setor, melhorando o atendimento, formando 

novos gestores, fazendo de Volta Redonda uma referência 

em comércio e serviço na região”, disse.

 Gilson destacou que sua trajetória tanto como 

líder empresarial quanto como comerciante também foi 

influenciada por empreendedores visionários, como os 

fundadores da própria CDL, empresários que sempre 

superaram dificuldades e adversidades econômicas. “Fazer 

parte dessas instituições abre nossa mente, nos apresenta 

um novo mundo, porque há muita troca de experiência, 

discutimos as demandas do setor, buscamos soluções, 

cobramos o Poder Público, e essa união é positiva para esse 

crescimento tanto pessoal quanto na nossa área. Aprendi e 

continuo aprendendo muito com a minha diretoria, que 

sempre foi muito comprometida com as nossas ações e com 

a cidade”, afirmou.
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GILSON TAMBÉM FALOU SOBRE OS 
DESAFIOS COMO EMPRESÁRIO

 Para Gilson, nessas quatro décadas como empresário, foram vários os desafios como comerciante, porque a 

economia vive passando por mudanças, instabilidades, troca de moeda, inflação alta, além do Brasil ter uma das maiores 

cargas tributárias do mundo. “As pessoas acham que é só abrir uma loja e vender, mas não é simples assim. Pagamos impostos 

altíssimos, enfrentamos momentos de crise econômica, quando precisamos nos reinventar, para não fechar as portas, acom-

panhar as tendências e sempre pensar que somos responsáveis por gerar empregos, que sustentam famílias inteiras. Ser 

gestor é ir além de vender, é preciso ter domínio do seu negócio, do cenário econômico e estar aberto a mudanças”, comentou.

 Segundo ele, um dos períodos mais críticos foi a pandemia da Covid-19, quando, em 2020, o comércio chegou a 

fechar as portas por quase três meses ao todo, sendo preciso demitir, além do medo da doença e das perdas de parentes e 

amigos. “Não foi fácil, nem como empresário, nem como presidente da CDL-VR. Tivemos que agir para não ver a nossa cidade 

sofrer tanto, buscando ações para manter o comércio funcionando e salvando vidas. Nos unimos, nos fortalecemos, arrecada-

mos dinheiro para ampliar leitos para atendimento aos pacientes graves com Covid, em 2021. E, com a vacina e apoio do 

Poder Público, no ano passado, sobrevivemos e voltamos a crescer, voltamos a ter esperança, mas foi um período de muita 

apreensão”, relembrou.

 Já com a era digital, o empresário falou sobre a competitividade do mercado, que hoje deixou de ser territorial. “Os 

clientes já chegam na loja sabendo tudo sobre o produto, com preços que pesquisam online, e precisamos estar preparados 

para competir nesse universo digital, apostando nas redes sociais, mas, principalmente, com estratégias para conquistar, 

reter e fidelizar nossos clientes”, comentou. Em contrapartida, segundo ele, a internet também abriu um novo campo de 

atuação. “Nos preparamos para vender online e, hoje, podemos comercializar nossos produtos para qualquer lugar, não só 

para as cidades onde nossas empresas estão instaladas. Por isso, é importante, que lojistas e prestadores de serviços se 

insiram cada vez mais no mercado online”, acrescentou.
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CORRETA COMERCIAL RETIRO:
TRADIÇÃO NO SEGMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
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O

Quais desafios vão impactar 

  varejo brasileiro passou por um teste de fogo no início de 2022. A variante Ômicron da Covid-19 deixou empresas 
em alerta com uma possível terceira onda e, consequentemente, mais um período de suspensão das atividades comerciais 
presenciais. Ainda que a quantidade de infectados tenha realmente aumentado, observou-se um número reduzido de mortes 
e casos graves – fruto, principalmente, da campanha de vacinação no país, permitindo aos lojistas superarem esse momento 
sem terem que fechar as portas novamente. 

 Entretanto, esse foi apenas o primeiro obstáculo que vai aparecer ao setor até o fim de 2022. Trata-se, afinal, de um 
ano atípico, que mistura a imprevisibilidade das eleições no campo econômico com os conhecidos impactos de um evento 
como a Copa do Mundo de futebol e a retomada gradual de diversos indicadores. Mesmo diante de um cenário incerto, a 
análise de diferentes dados permite traçar um panorama dos desafios que vão surgir nos próximos meses para o varejo nacio-
nal. Confira:

1 – INFLAÇÃO
 Em 2021, o Brasil registrou inflação de 10,06% no Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Foi o maior índice desde 
2015. Entretanto, essa elevação foi decorrente de diferentes choques que 
o país encarou no ano passado, como crise hídrica no agronegócio, dificul-
dades no setor energético e problema nas cadeias – o que pressionou os 
preços em diferentes setores. Esses choques, porém, não são esperados 
para 2022, e a perspectiva é o indicador se arrefecer até o fim do ano. O 
Banco Central acredita que a inflação deva ficar em 7,1% neste ano.

2 – VARIAÇÃO CAMBIAL
 No início de 2022, as incertezas da pandemia valorizavam o dólar 
perante as demais moedas – e o Real se depreciava ainda mais do que as 
outras por causa das incertezas fiscais no setor público brasileiro. Contu-
do, o conflito entre Rússia e Ucrânia provocou uma reação em cadeia na 
economia global, o que derrubou o preço do dólar ao longo das últimas 
semanas – recuo de 14% no primeiro trimestre de 2022. Quando se fala 
em câmbio, não existe dólar ruim. Se o valor elevado da moeda norte-ame-
ricana era bom para quem exportava, a queda pode ser positiva para 
setores que dependem de importações.

3 – TAXA DE JUROS
 Com a inflação em alta, é natural que a Selic, taxa básica de juros, 
também subisse. Atualmente, ela está em 11,75%, mas há um ano estava 
em 2%. A tendência é continuar subindo ao longo de 2022 porque é a 
forma que o Banco Central usa para evitar o aumento de preços. Mas 
trata-se de um remédio amargo e com efeitos diferentes para diferentes 
setores. As áreas que dependem de crédito em circulação, como é o caso 
do varejo, vão sofrer mais, uma vez que haverá menos dinheiro “disponí-
vel” para compras.

Por Bruno Rezende 
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as vendas até o fim de 2022?
4 – EMPREGO E RENDA
 A inflação, sem dúvida, é a grande âncora que puxa a renda dos brasilei-
ros para baixo no momento. Ela corrói o dinheiro e o poder de compra das 
famílias, contribuindo para a retração. Felizmente, observa-se que a oferta de 
emprego está evoluindo bem nos últimos meses, ainda que o salário oferecido 
esteja abaixo da média em muitos casos. Mesmo assim, há mais gente trabalhando 
e a massa salarial está positiva. Com a combinação de queda de inflação em 2022 
com aumento de salário, esse cenário deve se inverter para os varejistas.

5 – O “SUPER” ÚLTIMO TRIMESTRE
 Em outubro teremos eleição para definir o novo presidente, o que naturalmente faz com que diversos indicadores 
fiquem “sensíveis”. Mas o último trimestre vai abrigar muita coisa, e o varejista precisa trabalhar direito os primeiros nove 
meses do ano para explorar ao máximo os últimos três. Para começar, em novembro temos a já tradicional campanha de Black 
Friday no varejo físico e digital. Para ajudar, entre novembro e dezembro, acontecerá a Copa do Mundo de futebol, que poten-
cializa diversos segmentos, como venda de televisores, celulares, etc. Além disso, há as compras de fim de ano e a entrada do 
13º salário. Como se vê, é um ano realmente diferente. Mas isso não significa que é indecifrável. Pelo contrário, é possível 
entender paralelos com a análise apurada de dados. Com isso em mãos, é fácil identificar os diferentes efeitos em todos os 
mercados. Somente quando o varejista compreender isso, ele vai visualizar o timing adequado de cada decisão para alcançar 
os melhores resultados possíveis.

*Bruno Rezende é CEO da 4intelligence, especializada em soluções que apoiam a tomada de decisão por meio da análise de dados.
Fonte: Revista Varejo S.A
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ESPAÇO JURÍDICO/ LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

O
  presidente Jair Bolsonaro sancionou em setem-
bro, com vetos, a Lei 14.442, de 2022, que regulamenta o 
teletrabalho e altera as regras do auxílio-alimentação. Um 
dos vetos aplicados pelo presidente previa a possibilidade 
do trabalhador sacar, em dinheiro, o saldo que não era 
utilizado no auxílio-alimentação ao final de 60 dias.

 Com isso, o benefício só poderá ser utilizado, 
exclusivamente, para o pagamento de refeições em 
restaurantes e estabelecimentos similares e a aquisição 
de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. 
O texto final, originário da Medida Provisória 1.108/22, 
foi publicado no dia 05/09 no Diário Oficial da União e 
prevê ainda que o empregador fique proibido de receber 
descontos na contratação do fornecedor dos tíquetes.

 TELETRABALHO

 O texto publicado também define teletrabalho 
(ou trabalho remoto) como a prestação de serviços fora 
das dependências da empresa, podendo ser totalmente 
remoto ou híbrido, mas sem poder ser caracterizado como 
trabalho externo. Esse tipo de prestação de serviço 
deverá constar no contrato de trabalho.

 Ainda sobre o tema, a lei define que o empregado 
submetido ao teletrabalho poderá prestar serviços por 
jornada ou por produção ou tarefa. A adoção do teletraba-
lho poderá ser utilizada também para estagiários e apren-
dizes. Terão prioridade no teletrabalho os empregados 
com deficiência e com filhos ou criança sob guarda judicial 
de até quatro anos de idade.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

 Bolsonaro também vetou outro trecho da 
proposta, que tornava obrigatório o repasse às centrais 
sindicais de eventuais saldos residuais das contribuições 
sindicais. Para o Ministério da Economia, isso contraria 
leis fiscais e representaria uma potencial despesa para a 
União. Os vetos feitos pelo presidente da República ainda 
serão analisados pelo Congresso. Para que um veto seja 
derrubado é necessária a maioria absoluta dos votos de 
deputados e senadores.

Fonte: Varejo S/A / Agência Brasil

Nova lei altera regras sobre 
auxílio-alimentação e teletrabalho
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COMÉRCIO & SERVIÇO/ TELECOMUNICAÇÕES 

F
 undada por Robert Schulz Figueiredo em fevereiro de 2002, a Jota Telecom, especializada em equipamentos 

eletrônicos e para segurança, está há dez anos no mercado e atualmente emprega 18 funcionários. A empresa atua no 

mercado atacadista e surgiu com base na experiência adquirida pelo proprietário em outra empresa própria, que atendia o 

consumidor final na cidade de Barra Mansa. Com a evolução do negócio, surgiu a necessidade da demanda do mercado e da 

mudança para Volta Redonda.

SAIBA MAIS SOBRE A JOTA TELECOM
 A Jota Telecom está localizada na Rua Duzentos e Onze, nº 38, no Conforto. A empresa funciona de segunda à 

quinta-feira, das 8h às 18h ; e de 08h às 17h na sexta-feira. 

Whatsapp: (24) 3212-0288.

 O LOJISTA: Conte um pouco do surgimento da 

Jota Telecom?

 Robert Schulz: A distribuidora surgiu a partir do 

momento em que houve o desejo de não atender mais o 

consumidor final e sim o integrador. De posse do conheci-

mento do ramo, dedicação pessoal, bons fornecedores, 

bons colaboradores, renovamos nossa missão a cada 

etapa. Não temos uma gestão familiar, mas minha filha e 

esposa são presentes na empresa desempenhando 

funções especiais.

 O LOJISTA: Como é a relação da empresa com 

as redes sociais? 

 Robert Schulz: Utilizamos principalmente o 

Instagram e o WhatsApp para vendas e divulgação das 

soluções que nossos produtos oferecem.

 O LOJISTA: Fale um pouco sobre os serviços 

oferecidos atualmente.

 Robert Schulz: Ajudamos profissionais, reven-

dedores e empresas a escalarem seus negócios através de 

produtos que comercializamos. Não vendemos apenas o 

produto. O que vendemos de fato é serviço, hoje em dia 

quem quer apenas o produto consegue comprar facilmen-

te pela internet. Na nossa empresa, agregamos o serviço 

ao atendimento que prestamos de pré-venda, pós-venda, 

logística, localização, é assim com qualidade que fideliza-

mos nossos clientes.

  O LOJISTA: Por que se associou a CDL e o que 

acha dessa parceria? 

 Robert Schulz: Inicialmente nos filiamos, 

porque visualizamos benefícios como o auditório e 

consulta de crédito, dentre outros benefícios. Gostamos 

muito dessa parceria e estamos aí até hoje. 

Conheça a Jota Telecom Distribuidora 
há dez anos em Volta Redonda

@jotatelecom Jota Telecom Distribuidora www.jotatelecom.com.br
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ESPAÇO TRIBUTÁRIO/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

C

MEI e NFS-e: 
Saiba o que vai 
mudar em 2023

  om o intuito de unificar e facilitar a rotina dos 

mais de 11 milhões de Microempreendedores Individuais 

(MEI´s), o Governo Federal anunciou mudanças para que 

os empreendedores possam emitir a Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica (NFS-e) em todo o território nacional.

 A IOB, smart tech que une conteúdo e tecnologia 

para potencializar empresas e escritórios de contabilida-

de, explica que a partir do dia 1º de janeiro de 2023, os 

municípios serão obrigados a regulamentar a obrigatorie-

dade da NFS-e para o MEI, seja por meio de um documento 

fiscal municipal ou com a adoção do padrão nacional. A 

medida faz parte de um esforço para estabelecer um 

padrão nacional, já que, atualmente, cada município tem a 

sua própria regra.

 Para 2023, a emissão da NFS-e para microempre-

endedor segue facultativa se o tomador de serviço (consu-

midor final) for pessoa física. Porém, se ele for pessoa 

jurídica, o MEI vai ser obrigado a gerar a nota, podendo ela 

ser: documento eletrônico (se adequando ao leiaute nacio-

nal); documento de padrão nacional; outro documento 

fiscal municipal. A Receita Federal lançou plataforma para 

unificar padrão nacional de emissão da NFS-e.

O que é a NFS-e?
 A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) é um 

documento digital gerado e armazenado eletronicamente 

por prefeituras ou por outra entidade conveniada. Ela 

serve para documentar as operações de prestação de 

serviços.

 A NFS-e está presente na rotina de milhares de 

MEI´s porque é por meio dela que os municípios cobram o 

Imposto sobre Serviços (ISS). Atualmente, cada cidade tem 

sua própria regra para a emissão da NFS-e e decidem sobre 

a sua obrigatoriedade ou não.

 “As novidades devem modernizar a NFS-e, 

tornando as operações mais seguras e eficientes, especial-

mente porque padronizam e melhoram a qualidade das 

informações tributárias. Vale ressaltar que, se o MEI utiliza 

algum software para emissão de nota fiscal, esta solução 

também deverá se adequar ao novo leiaute proposto pela 

Receita”, afirma Renata Queiroz, consultora tributária da 

IOB.

Fonte: www.jornalcontabil.com.br
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A

Limite do MEI para R$ 144 mil é 
aprovado na Câmara

   Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 

dos Deputados aprovou em setembro em votação simbóli-

ca, um projeto que aumenta o limite de faturamento para 

empresários poderem se cadastrar como MEI´s (Microem-

preendedores Individuais).  O projeto veio do Senado e 

altera o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. O texto 

aprovado também altera os anexos da lei que tratam das 

alíquotas e da partilha do Simples Nacional, determinando 

igualmente a atualização anual.

 Atualmente o limite anual de faturamento é de 

R$ 81 mil. Porém, o texto aprovado pela CCJ aumenta o 

teto para R$ 144 mil e a possibilidade de contratar dois 

empregados. Após essa aprovação, a proposta segue para 

votação no plenário da Câmara.

 O Microempreendedor Individual foi criado em 

2008 para favorecer o profissional que trabalha de manei-

ra autônoma ou possui um pequeno negócio possa atuar 

como pequeno empreendedor. Portanto, ao se formalizar 

como MEI, o trabalhador tem direitos como se aposentar 

por exemplo, mas também precisa pagar os impostos 

vinculados ao segmento. Atualmente, há a possibilidade da 

contratação de um empregado somente, conforme a Lei do 

Microempreendedor Individual.

Aprovação no Senado
 O texto retornará ao Senado para uma nova 

análise. Na proposta aprovada, ficaram também previstas 

mudanças para microempresas, que terão seu limite 

também alterado, passando de R$ 360 mil para R$ 869 mil. 

No caso de empresas de pequeno porte, o limite vai subir 

de R$ 4,8 milhões para R$ 8,6 milhões. Com a aprovação 

final da Câmara e do Senado, e o presidente Jair Bolsonaro 

(PL) sancionando, o novo teto do MEI e as outras mudan-

ças passarão a valer a partir do início de 2023.

Vantagens em ser MEI:

Para quem pensa em se tornar MEI, pode garantir diversas 

vantagens para a categoria. Com isso, é possível entrar 

para a formalidade sem gastar muito com tributações. 

Dentre as vantagens estão:

* Emissão de nota fiscal;

* Formalização do negócio;

* Direitos do trabalhador;

* Cadastro gratuito;

* Tributação simplificada;

* Linhas de crédito com juros reduzidos.

Fonte: Jornal Contábil
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A
   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-

mico e Turismo (SMDET) de Volta Redonda e três técnicas 

do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEAA) do 

Rio de Janeiro iniciaram em setembro um mapeamento da 

sinalização turística do município. De acordo com a diretora 

de Turismo da secretaria, Débora Candido, o trabalho será 

feito em três etapas, de cinco dias cada uma, sendo duas de 

mapeamento e uma de validação.

 Segundo Débora, o objetivo é orientar a demanda 

já existente, atrair novas e orientar a população sobre os 

equipamentos que estão disponíveis. “Temos um fluxo de 

turistas de negócios, com taxas importantes de ocupação 

nos nossos meios de hospedagem, além dos visitantes que 

utilizam nossa rede de saúde, e ainda os estudantes, que 

giram em torno de 20 mil. Essa sinalização também será 

importante para orientar a própria população de Volta 

Redonda, principalmente, no que diz respeito aos equipa-

mentos de lazer e cultura do município”, explicou a diretora.

 De acordo com a SMDET, já foi feito um levanta-

mento detalhado dos locais de interesse histórico, paisagís-

tico, cultural, de lazer e esporte, assim como de compras e 

gastronomia do município. Cada ponto desses será marca-

do para que, futuramente, seja implantado o projeto físico 

do mapeamento. Além da identificação dos lugares de 

interesse turístico, a oferta turística local será organizada 

nos circuitos cultural, de compras e de gastronomia, com a 

sinalização de pontos com mais concentração de oferta 

nesses segmentos, assim como os locais de eventos. 

 Além disso, serão planejadas placas de interpreta-

ção turística, que têm a finalidade de prestar informações 

sobre determinados elementos, principalmente os 

culturais, que estão no município. “Na medida em que tanto 

o turista quanto o morador começarem a circular por esses 

lugares, eles vão reconhecer que são locais de interesse, por 

exemplo, para a memória da cidade”, ressaltou Débora.

 “Uma sinalização turística bem projetada divulga 

de forma organizada os atrativos turísticos e contribui para 

o desenvolvimento das atividades envolvidas. Além disso, 

tem a função educativa que colabora com a manutenção e 

proteção dos equipamentos turísticos”, explicou Alessan-

dra Leite, engenheira Civil do IEEA, que é uma autarquia 

vinculada a Seinfra (Secretaria Estadual de Infraestrutura e 

Obras).

Volta Redonda inicia mapeamento da 
sinalização turística do município
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 “A última vez que fizemos um planejamento desse 

tipo foi em 2006, então é uma atualização importante que 

serve, não só para melhor situar os visitantes e turistas que 

vêm à cidade, mas também para orientar a própria popula-

ção, principalmente, no que diz respeito aos equipamentos 

de lazer, cultura e lugares de memória do município”, 

explicou a diretora.
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   sinalização vai levar em consideração essa orientação e também a conexão entre os lugares que geram demanda de 

visitação. “Estamos mapeando os pontos onde há maior concentração de oferta na gastronomia. Para quem estiver no Teatro 

Maestro Franklin, no Laranjal, por exemplo, a sinalização vai indicar alguns locais onde essa pessoa pode comer na cidade, 

como os bairros São João, Colina e Monte Castelo”, citou a diretora de Turismo da SMDET.

A

Sinalização vai conectar lugares 
de interesse turístico

O melhor
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 O secretário municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, ressaltou a importân-

cia do mapeamento para que as pessoas que circulam na 

cidade tenham mais autonomia para se localizar. “O 

turismo em Volta Redonda tem um potencial de cresci-

mento enorme e esse trabalho, em parceria com o governo 

estadual, além de atrair mais visitantes e atender melhor 

os que já frequentam o município, também vai aproximar 

mais o cidadão de Volta Redonda e os serviços culturais, de 

esporte e de lazer da cidade. Isso vai movimentar ainda 

mais nossa economia e contribuir para a geração de 

empregos”, afirmou Sodré.
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COLUNA SAÚDE EM DIA/AUTOCUIDADO

A

R O S A
Mês de prevenção 
ao câncer de mama

   campanha Outubro Rosa tem a missão de promover a conscientização sobre o câncer de mama, compartilhando 
informações sobre a doença para contribuir com o diagnóstico precoce e o tratamento dessa neoplasia, que é o tipo mais 
comum entre as mulheres de todo o mundo. 

 É necessário estar atenta aos sinais de alerta e prevenção. Confira algumas dicas:

 A Oncologia do Hospital Unimed Volta Redonda, localizado anexo ao prédio B, atende clientes Unimed, particular e 
outros convênios. A unidade possui equipamentos modernos que proporcionam mais agilidade para os pacientes, do diagnós-
tico ao tratamento do câncer, com médicos especializados, equipe multidisciplinar e excelente estrutura física, incluindo o 
centro de Radioterapia e PET-CT digital, que contribui para que o paciente tenha todo suporte necessário em seu percurso 
assistencial.

Sinais de alerta do câncer de mama: 

Oncologia do Hospital Unimed Volta Redonda

Importante: 
Essas alterações precisam ser investigadas quanto antes, mas podem não ser câncer de mama.

Dicas para reduzir o risco do câncer de mama:
· Manter em dia os exames de rotina/rastreamento 

· Praticar atividade física regularmente

· Ter alimentação saudável e manter o peso corporal adequado

· Não fumar

· Evitar o consumo de bebidas alcoólicas

Fonte: Unimed VR

OUTUBRO

Mamilo
Invertido

Dor na mama
ou no mamilo

Inchaço em parte 
ou em toda mama

Secreção 
no mamilo

Pele da mama vermelha 
ou parecida com 
casca de laranja

Nódulos palpáveis 
nas mamas, axilas e/

ou pescoço






