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VEM AÍ
O NATAL FAMÍLIA!

VEJA COMO FOI A FESTA DE

DA CDL VOLTA REDONDA

DEZEMBRO TEM
CDL ENCANTA
NOS CENTROS
COMERCIAIS

PALAVRA DO PRESIDENTE

Está preparado para o
melhor mês do ano para
sua empresa?
A

ntes de falar do melhor mês em vendas para o
comércio, quero agradecer a todos os associados, diretores,
CDL Jovem, parceiros e convidados que estiveram na festa
dos 53 anos da nossa CDL Volta Redonda, no dia 20 de
outubro, no Galpon Eventos, na Casa de Pedra. Foi um
momento maravilhoso, de confraternização, de troca de
experiências e com uma palestra excelente do navegante e
escritor, Amyr Klink.
Foi tudo preparado com muito carinho para
receber quem caminha conosco há tanto tempo. Foi nossa
primeira grande festa depois do retorno dos eventos, após o
momento mais crítico da pandemia da Covid-19. Tínhamos
reunido nossos associados num grande evento em 2019,
depois, retomamos apenas com encontros empresariais na
própria CDL. E poder comemorar com quase 600 pessoas
uma data tão importante para a nossa casa, foi realmente,
um marco para a retomada da nossa economia, com mais
positividade.
E, pensando no Natal, aproveitamos para falar da
nossa campanha Natal Família, que este ano vai sortear 50
vales-compra com valores entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00
entre os consumidores que comparem a partir de R$ 50,00
nas lojas participantes da ação. Estamos muito felizes de
manter essa tradição de apoiar o comércio no melhor mês do
ano, como fazemos há décadas, mesmo durante a pandemia.

Vamos ter também o CDL Encanta, em sua segunda edição, levando a magia do Natal por meio da música aos
principais centros comerciais da cidade. Todos os detalhes
sobre essas ações, vocês podem conferir no nosso site
cdlvr.org.br, redes sociais e nesta edição da revista O
Lojista.
Estamos incentivando também quem está inadimplente a procurar as empresas para renegociar dívidas e
voltar a ter poder de consumo. Por isso, é importante que as
lojas e instituições bancárias já chamem quem está com
dívidas em atraso para renegociar, ofereça descontos, mais
prazo para pagamento, dentro de um planejamento
financeiro.
Lembramos também que as lojas já precisam estar
no clima de Natal, agora em novembro, para lembrar o
consumidor que é tempo de presentear, confraternizar e se
reunir com família e amigos.
Dezembro não movimenta apenas as lojas de
varejo, como também o setor de gastronomia e de serviços.
Junto com o Natal, tem a Copa do Mundo, as férias escolares, momentos que ajudam a melhorar as vendas de diversos segmentos. Que dezembro venha com muito otimismo,
esperança e positividade.
Um excelente mês de novembro a todos!

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

Campanha Natal Família vai sortear
vales de até R$ 1.000,00
A

campanha Natal Família deste ano, com o tema “Seu Natal Muito Mais Premiado”, vai sortear semanalmente
vales-compra com valores de R$ 500,00 e R$ 1.000,00, sendo 50 ao todo. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas participantes, o consumidor vai receber um cupom. No site www.natalfamilia.com.br, você cadastra seus dados uma única vez e os
códigos de seus cupons, para concorrer aos sorteios semanais.
O regulamento e a relação das lojas participantes você encontra no site da campanha. Cada loja participante recebe
um kit contendo mil cupons, um adesivo e um cartaz. A campanha começa dia 26/11 e vai até 24/12/2022. O Natal Família é
uma realização da CDL-VR, com patrocínio do Sicoob, Transporte Generoso e Supermercados Empório Brasil. Os sorteios
vão ser realizados uma vez por semana, na CDL, às 16 horas.
“Este ano, decidimos apostar em mais sorteios, visando beneficiar mais pessoas e também mais lojas, uma vez, que o
valor do vale vai ser para utilizar em lojas que participam da campanha e o consumidor que ganhar vai poder escolher um dos
estabelecimentos no site da campanha, onde está a lista. Esperamos que a campanha ajude a movimentar o comércio e leve
sorte a quem precise”, afirmou o presidente da CDL Volta Redonda, Gilson de Castro.

CONFIRA OS DIAS DOS SORTEIOS
• Dia 06/12
09 vales-compra de R$ 500,00 e 01 vale-compra de R$ 1.000,00

• Dia 13/12
09 vales-compra de R$ 500,00 e 01 vale-compra de R$ 1.000,00

• Dia 20/12
09 vales-compra de R$ 500,00 e 01 vale-compra de R$ 1.000,00

• Dia 27/12
10 vales-compra de R$ 500,00 e 10 vales-compra de R$ 1.000,00
Local: CDL-Volta Redonda, Rua Simão da Cunha Gago, 19, Aterrado, Volta Redonda
Horário: 16h

Supermercados

REALIZAÇÃO:

PATROCÍNIO:
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ESPAÇO CDL-VR/NATAL

‘‘CDL Encanta’’ vai ser
realizado em dezembro
m dos projetos da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Volta Redonda, o CDL Encanta, volta em sua segunda
edição no mês de dezembro, levando a magia do Natal aos
principais centros comerciais da cidade por meio da música.
O projeto conta mais uma vez com apoio da Prefeitura de
Volta Redonda.

Fotos: CDL-VR

U

O grupo Feelings mais uma vez vai tocar canções
natalinas, percorrendo bares, cafeterias, restaurantes e
shoppings, além de áreas comerciais, com o objetivo de
despertar o espírito de Natal. Os músicos vão estar com a
camisa do projeto, este ano, azul. Ao todo são quatro instrumentistas.

“Para este ano, estamos preparando algumas
surpresas, porque queremos que as pessoas se sintam
homenageadas com este momento, e que os estabelecimentos que abrem as portas para o projeto, também se sintam
privilegiados por receber um projeto que nos inspira a
entrar nesse clima natalino, que traz boas energias”, afirmou
o diretor de Comunicação, Rafael Mendes.
Os organizadores lembram que o itinerário, que
será sempre às quintas, sextas e sábados, vai ser divulgado
toda semana, mas pode sofrer alterações por conta do
tempo, que é bem instável com chuvas no mês de dezembro.
Confira a partir de dezembro, em nossas redes sociais, a
programação completa.
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ESPAÇO CDL-VR/CENTRAL DE EMPREGOS

CDL-VR agora também está no Linkedin
A

lém de divulgar as vagas disponibilizadas nas redes sociais e no site, agora a CDL também conta com mais um canal, no
Linkedin, a principal rede de network do mundo, onde as empresas buscam profissionais e as pessoas mantêm atualizadas
informações sobre suas carreiras. O objetivo é expandir esse contato e essa experiência, facilitando também para quem está
nessa rede, saber das vagas disponíveis na Central de Empregos da CDL.
A analista de Recursos Humanos da CDL-VR, Flávia Ferreira Santos, deu dicas para quem deseja fazer esse modelo de
recrutamento. Ela afirma que é muito importante que a empresa faça uma análise das perspectivas de vendas e carga de trabalho,
para que possa identificar o número exato de profissionais temporários para o Natal, que precisará contratar para atender com
qualidade à demanda de final de ano.
"Final de ano é muito corrido e ciente disso, o associado já deve iniciar os preparativos para contratação de funcionários
extras para que tenha condições de treinar seus colaboradores de acordo com as necessidades de seu negócio. Muitos pecam
nesse quesito, perdem clientes e deixam de aumentar sua receita pelo fato de não prepararem bem seus funcionários. Importante
frisar que o colaborador é um representante da empresa e precisa receber o máximo de informações para que possa atender,
encantar e fidelizar o cliente”, disse.

Como funciona a Central de Empregos:
• O associado solicita a seleção de pessoal e informa os critérios e perfil para a vaga disponível através de acesso restrito e
exclusivo no site ou agenda reunião presencial com a psicóloga na sede da CDL-VR.
• O processo seletivo será feito por meio de análise de currículos, entrevista por competência, dinâmica de grupos e teste
psicológico, quando necessário.
• Após a seleção, serão encaminhados até três candidatos que mais se aproximem da vaga para entrevista na empresa do
associado.
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ESPAÇO CDL-VR/PROJETO VÍRGULA

‘‘Projeto Vírgula’’ tem apoio da CDL-VR e
já está funcionando no Shopping Park Sul
Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda
(CDL-VR) é uma das fundadoras e apoiadora do projeto
“Vírgula, Hub de Inovação VR”, espaço destinado a promover projetos, negócios e parcerias relacionadas à tecnologia, inovação, desenvolvimento e empreendedorismo. A
inauguração foi no dia 19 de outubro, no Shopping Park Sul,
onde funciona o novo espaço. O lançamento foi no Dia
Mundial da Inovação, celebrado no mesmo dia. Uma
cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito
Antonio Francisco Neto e de representantes de 19 parceiros da iniciativa. Representando a CDL, estavam os
vice-presidente da Executiva, Leonardo Costa de Almeida;
e da Jovem, o vereador Paulinho AP.

Fotos: Cris Oliveira/PMVR

A

O Hub de Inovação é um espaço dedicado a oferecer consultoria gratuita e especializada para empreendedores que desejam atuar em diversas áreas ou que pretendem criar empresas inovadoras de tecnologia e sustentáveis, como as startups. A ideia é promover o exercício do
empreendedorismo inovador e a realização de negócios,
visando o desenvolvimento socioeconômico regional.

Espaço é dedicado a empreendedores
com foco em projetos de
tecnologia e inovação
“Para nós, é uma honra estar junto deste projeto
tão inovador, importante para o desenvolvimento da nossa
cidade, principalmente, porque o mundo gira cada vez mais
em torno da tecnologia. É um espaço que vai ajudar muito a
abrir a mente, criar novos caminhos, dar suporte às empresas e ajudar no crescimento econômico de Volta Redonda.
Precisamos caminhar juntos para que essa transformação
social, econômica e tecnológica ocorra de forma planejada
e para o bem da nossa cidade. O Governo Municipal está de
parabéns pelo compromisso em tornar Volta Redonda uma
cidade referência em tecnologia”, afirmou Leonardo.
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O prefeito Neto agradeceu as parcerias e lembrou
que o Hub de Inovação é mais uma prova de que o Poder
Público está trabalhando pensando no futuro da cidade.
“Sozinho a gente não chega a lugar nenhum e o Poder
Público vem procurando parceiros constantemente. Volta
Redonda está pensando no futuro. Assim como foi quando
assumimos o governo, com a crise da Covid-19, os empresários se uniram e construímos 35 leitos médicos. Hoje, já
estamos finalizando mais 35. A gente só tem a agradecer a
todos os envolvidos por acreditarem no potencial de Volta
Redonda. Este Hub de Inovação é um projeto maravilhoso.
Não há município que cresça sem tecnologia e inovação.
Sem dúvidas, hoje é um momento histórico de nossa
cidade”, celebrou Neto.

ESPAÇO CDL-VR/PROJETO VÍRGULA

Hub de Inovação vai conectar empresas
e pessoas e incentivar tecnologia
O

secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou que o Hub de Inovação de
Volta Redonda só foi possível graças aos parceiros e à financiadora do projeto, a Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro). Ele celebrou o fato de Volta Redonda estar trilhando um caminho rumo à inovação, sendo a 9ª cidade
a regulamentar uma lei para implantação da internet 5G no país, e a 12ª a implantar o “Sandbox”, termo em inglês utilizado para
classificar um ambiente de testes para startups e empresas de inovação.
Volta Redonda está no caminho do futuro. Este
Hub de Inovação só foi possível, porque tivemos 19 entidades envolvidas. A inauguração de hoje é fruto de um trabalho
coletivo, em especial à Faperj, que é a financiadora do projeto. Vamos ter aqui mentorias, palestras, capacitações,
conexão de empresas e startups com universidades e
investidores, então serão várias atividades de natureza de
inovação. Queremos atrair todo tipo de público: pesquisadores, professores, alunos, startups e empresas”, ressaltou
Sodré.

O “Vírgula Hub de Inovação VR” é um espaço físico e virtual de interação do qual são fundadores a Faperj, UFF, o
Centro Universitário de Volta Redonda – UniFoa; a Universidade Geraldo Di Biasi (UGB); a CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas); o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a Prefeitura Municipal de Volta Redonda.
Além disso, o “Vírgula” conta também com parcerias do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial); Sesi (Serviço
Social da Indústria); ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras); ICT (Instituto de Cultura Técnica); IFRJ (Instituto Federal do Rio
de Janeiro); Samsung; Parque Tecnológico de Itaipu; CPQD (Centro Tecnológico de Campinas); Faculdade do Sul Fluminense
(Fasf); e o apoio do Shopping Park Sul, Zamix e SegBarra.
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ECONOMIA/MERCADO DE TRABALHO

Volta Redonda registra saldo positivo na
geração de empregos pelo quarto mês seguido
O

Foto: Secom/PMVR

município de Volta Redonda registrou saldo positivo na geração de empregos pelo quarto mês consecutivo. De
acordo com dados referentes ao mês de agosto, divulgados em outubro pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a cidade teve 3.002 admissões contra 2.654 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 348 novas vagas
criadas.
O setor que mais gerou empregos foi o de
Serviços, com 1.459 contratações contra 1.250 desligamentos, com saldo positivo de 209. Em segundo lugar ficou
a área da Construção, com 118 novas vagas criadas, seguida pela Indústria: saldo positivo de 102. O Comércio
registrou 679 contratações.
Agosto foi o quarto mês seguido em que Volta
Redonda se destaca na geração de empregos. Em maio
deste ano, o município teve saldo positivo de 211 novas
contratações. Em junho, foram 200, e 302 vagas foram
criadas em julho, mostrando crescimento de 51% em
relação a junho. De julho para agosto, foram 46 contratações a mais (15%).

Dados do Caged mostram 348 novas
vagas criadas em agosto deste ano,
número 15% maior em relação ao
índice de julho
O balanço dos oito meses de 2022 aponta Volta Redonda com mais admissões (20.784) que desligamentos (19.232).
São 1.552 novas vagas de empregos geradas no ano.
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ECONOMIA/MERCADO DE TRABALHO

Contratações temporárias para
dezembro já começaram em VR
S

ó em Volta Redonda este ano devem ser criadas 2 mil vagas temporárias voltadas para atender à demanda de consumidores durante o Natal e o fim de ano, de acordo com estimativas do Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda
(Sicomércio-VR). E esse aumento no número de vagas já vem acontecendo desde outubro. “Temos visto empresas já divulgando
vagas, buscando contratar o quanto antes para ter tempo de treinar o funcionário para essa demanda maior durante o mês de
dezembro, principalmente, por conta das vendas de Natal”, afirmou Levi Moreira de Freitas, presidente do Sicomércio Volta
Redonda.
E esse aumento também tem sido percebido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) que vem
registrando um movimento maior na Central de Empregos, serviço oferecido aos associados para divulgação de vagas e seleção
de candidatos. Quem está em busca de emprego também pode cadastrar o currículo no site cdlvr.org.br.
Por meio da Central de Empregos, a CDL Volta Redonda faz a seleção de currículos, entrevista com a psicóloga e
encaminhamento dos candidatos. O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, explicou como funciona o serviço. “Para conhecer
a necessidade das empresas, é realizada uma entrevista com a empresa, para selecionar os profissionais de acordo com o perfil
alinhado com a cultura, missão, visão e valores.”
Segundo ele, neste fim de ano, a expectativa de contratação temporária é maior, por conta do avanço da vacinação
contra a Covid-19, que tem contribuído para a redução dos casos da doença, além das medidas preventivas. “Em 2020, ainda
havia muitas incertezas, principalmente, porque o comércio chegou a ficar fechado quase 80 dias, cenário totalmente diferente
este ano, com a flexibilização das medidas restritivas. Além dos lojistas estarem mais otimistas, os consumidores também estão
voltando a comprar mais. Estamos bem otimistas este ano, com uma projeção de aumento nas vendas em torno de 30% em
relação a 2020, e de 8% em relação a 2019, quando a economia estava crescendo”, acrescentou.
Gilson reforçou que usando a Central de Empregos, as empresas têm mais chances de encontrar profissionais mais
qualificados e com experiência no setor de varejo, gastronomia e serviço. “Muitos trabalhadores que foram desligados das
empresas e que ainda não voltaram ao mercado de trabalho vão ter essa oportunidade agora, no fim de ano, de conseguir uma
vaga e até com chances de serem efetivados”, comentou.
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COMÉRCIO/RUA DE COMPRAS

‘‘Rua de Compras’’ de outubro
foi no bairro Retiro
Retiro, um dos principais centros comerciais de
Volta Redonda, recebeu no domingo, 9/10, a quinta edição
do ano do projeto “Rua de Compras”, na Avenida Sávio
Gama, entre a Avenida 13 de Maio e o Dourados Shopping,
das 9 às 18 horas. A iniciativa de fomento ao comércio é uma
parceria da Prefeitura de Volta Redonda, CDL-VR (Câmara
de Dirigentes Lojistas), Aciap-VR (Associação Comercial,
Industrial e Agropastoril) e Sicomércio-VR (Sindicato do
Comércio Varejista). A CDL-VR marcou presença com o
estande para consultas de graça do SPC e para divulgação
dos serviços prestados pela entidade.

Fotos: Carlos Caldeira

O

Com o objetivo principal de movimentar a economia, a “Rua de Compras” foi focada nas vendas para o Dia das Crianças, possibilitando a compra de presentes com descontos durante o evento. Segundo os organizadores, a ação valoriza o
comércio e serviços locais, atraindo moradores e pessoas dos municípios vizinhos para conhecer o potencial e a diversidade
que Volta Redonda oferece.
O evento contou com ações sociais, de saúde, cultura, gastronomia, esporte e lazer. Com o tráfego de veículos
interrompido desde a madrugada até o início da noite do domingo, 09, parte da principal avenida do bairro Retiro, recebeu
atrações como a tradicional Feira de Artesanato, exposição de motos e carros antigos, praça de alimentação com food trucks e
brinquedos grátis para a criançada como tobogã e futebol gigantes, tombo legal, cama elástica, totó e basquete. A Guarda
Municipal também deu apoio ao evento durante todo o dia para garantir a segurança dos pedestres e orientar os motoristas.

A Secretaria de Ação Comunitária levou uma
“brinquedolândia” para a Avenida Sávio Gama e o Caminhão de Cabeleireiro/Trancista. Além disso, os alunos dos
cursos de inclusão produtiva puderam comercializar seus
produtos. Já a Secretaria de Saúde, teve um estande de
vacinação, imunizando contra Covid-19, Meningocócica
ACWY e HPV para adolescentes, conforme faixa etária; e a
equipe de professores da Secretaria de Esporte e Lazer
coordenou as atividades físicas e recreativas.
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COMÉRCIO/RUA DE COMPRAS

Consumidores e lojistas elogiaram
a edição do Retiro
C

onsumidores e lojistas elogiaram a edição do
projeto “Rua de Compras”, realizada no bairro Retiro, em
outubro, no final de semana que antecedeu ao Dia das
Crianças. Além da gastronomia, opção de lazer para as
crianças, houve aumento nas vendas por causa das promoções realizadas pelas lojas, que atraíram ainda mais famílias.
A Cíntia Estevão, moradora de Volta Redonda,
nunca tinha participado do “Rua de Compras”, e aproveitou
a edição no Retiro para ir com a família para passar o sábado
e também fazer as compras para o Dia das Crianças.
“Primeira vez que venho. Achando muito legal, as crianças
gostaram bastante, porque tem muita diversão para elas e
os preços estão ótimos”, comentou.
Para a gerente da Atitude Feminina, Kenia Araújo,
que trabalha há quase seis anos na loja, elogiou o evento e
falou da importância de ações como essa para ajudar nas
vendas. “Fizemos liquidações com peças de menor saída,
atraindo mais consumidores, o movimento é legal e as vendas
chegam a ser 50% maiores do que em outros dias. É bem
positivo para o comércio”, acrescentou.

Aos efetivos da CDL NESTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
Cumprindo determinação do Art. 30 – do Estatuto da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, o Presidente
Gilson Ferreira de Castro, convoca os associados efetivos em pleno gozo de seus direitos, para a
ASSEMBLEIA GERAL a ser realizada às 19:00 hs do dia 23/11/2022 (quarta-feira), em sua sede, situada à
Rua Simão da Cunha Gago, 19 – Aterrado, nesta cidade, para deliberarem a respeito do seguinte assunto:
ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA PARA O PERÍODO DE 2023/2024
.Não havendo a presença de (2/3) dois terços de associados efetivos em (1ª) primeira convocação, às 19:00hs, será
feita em 2ª (segunda) e última convocação, às 19:30 hs, quando a Assembleia será realizada com a presença da
metade mais um do número de associados efetivos.
Atenciosamente,
Gilson Ferreira de Castro
Presidente da CDL-VR
Rua Simão da Cunha Gago, 19 – Aterrado - Volta Redonda - RJ - CEP: 27293-170
Tel.: (24) 3344-8050
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MATÉRIA DE CAPA/53 ANOS CDL VOLTA REDONDA

CDL-VR REUNIU ASSOCIADOS
E PARCEIROS PARA FESTA
COM PALESTRA DE

AMYR KLINK
ara comemorar os seus 53 anos, completados
este ano, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) realizou no dia 20 de outubro, no Galpon, na
Casa de Pedra, uma grande festa para seus associados e
parceiros. E um dos pontos altos do evento foi a palestra do
navegante e escritor Amyr Klink, com mais de 30 anos
como palestrante, livros publicados e 2.500 palestras no
currículo.
Ele é economista, formado pela USP e pós-graduado em Administração de Empresas pelo Mackenzie. Seus
desafios começaram na construção dos seus barcos.
Sozinho ele cruzou o Oceano Atlântico Sul, da Namíbia a
Salvador, num pequeno barco a remo. Também em solitário, vivenciou um ciclo completo – de verão a verão - invernando a bordo de um pequeno veleiro na Antártica. Da
Antártica seguiu para o Ártico, cruzando os dois círculos
polares da Terra numa mesma viagem. Já circundou o
Continente Antártico duas vezes.
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Fotos: Carlos Caldeira

P

“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, que em suas viagens
soma experiências que são inspiração de determinação,
organização, resiliência e 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. Quantas vezes, sozinhos em casa, ficamos
pensando, buscando soluções para nossas empresas, assim
como o Amyr Klink, que fez tantas viagens sozinho”,
afirmou o presidente Gilson de Castro.

MATÉRIA DE CAPA/53 ANOS CDL VOLTA REDONDA

E

m seu discurso, Gilson também destacou as
dificuldades enfrentadas em 2020, no início da pandemia,
quando o comércio foi fechado, criando muitas incertezas
sobre a economia. “Sem apoio algum do Poder Público
municipal e com todos contra nosso setor, não desistimos
de lutar e buscamos soluções para enfrentar esse momento de tantas perdas, não só financeira, como de amigos e
parentes. E dois anos depois dessa batalha, estamos aqui
celebrando não só o aniversário da CDL, como também a
volta por cima de quem se esforçou para manter suas
empresas funcionando. Celebrando a superação, a determinação e a coragem de tantos empresários. Nosso setor
voltou a se recuperar, a prosperar e a gerar mais empregos.
A economia nacional está melhor, consumidores e empresas mais confiantes”, acrescentou.

A CDL foi fundada no dia 10 de setembro de 1969 por um grupo de empresários visionários para defender os
interesses dos lojistas e criar o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. O evento contou ainda com um coquetel e jantar do
Ricardo Buffet e música, numa grande noite de comemorações. Os convidados foram recepcionados ao som do grupo Feeling
e, após a palestra, teve ainda a banda Mistureba.
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Foto: Carlos Caldeira

NATAL FAMÍLIA E CDL ENCANTA TAMBÉM
FORAM DESTAQUES DA NOITE

d

urante a festa de 53 anos da CDL-VR, no dia 20 de outubro, também foi feito o lançamento da campanha Natal
Família, que este ano vai sortear 50 vales-compra, com valores entre R$ 500 e R$ 1.000,00, para os consumidores que comprarem nas lojas participantes. Também foi feito o anúncio da segunda edição do projeto CDL Encanta, que leva a magia do Natal
por meio da música para os principais centros comerciais.
“Os convidados puderam conhecer um pouco de como será a ação este ano para ajudar a alavancar as vendas no mês
de dezembro, atrair mais consumidores”, afirmou o presidente da CDL, Gilson de Castro.
No salão e nos telões, os convidados puderam também conhecer um pouco sobre a campanha. Foram colocados dois
backdrops, um de cada evento, como ação de divulgação das iniciativas.
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Associados, convidados e
parceiros elogiaram evento

A

ssociados e parceiros presentes na comemoração dos 53 anos da CDL destacaram a importância do
evento e da palestra do navegador Amyr Klink como
incentivo aos empresários, principalmente nesta reta do
final do ano, que aumenta o movimento no comércio, e
após dois anos sem a realização de grandes eventos da
entidade, devido à pandemia da Covid-19.
“O evento foi maravilhoso! Após dois anos de
pandemia, poder nos reunir com amigos, empresários e,
claro, comemorar os 53 anos da CDL, que nos proporciona tantos momentos únicos. Nessa noite ouvimos a
história inspiradora do Amyr. Poder viver isso novamente, após o tempo em que ficamos isolados, sem interagir, é
muito bom. Agora podemos retomar contato e fazer
amizades. Isso nos fortalece. Sem sombra de dúvidas foi
uma noite muito especial’’ elogiou Tamires Caroline,
sócia-proprietária da loja Rio Paiva Construções.

Rodrigo Guerra, proprietário do Café Armazém
101, também elogiou o evento. “Estamos muito felizes por
ter feito parte desse momento da CDL! A festa de 53 anos
foi um sucesso tanto pela estrutura, um grande evento
pós-pandemia, quanto pela escolha do palestrante. Eu já
acompanhava o Amyr Klink e a história dele mostra muito
do que vivemos no desafio de empreender. Às vezes,
precisamos ousar para continuar e seguir sempre em
frente. Eu e minha esposa ficamos muito felizes de poder
reencontrar outros empresários aqui da região e comemorar esse momento de uma instituição tão parceira”, disse.
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CONVIDADOS PUDERAM PRATICAR A SOLIDARIEDADE
DOANDO PARA O PROJETO CURUMIM

D

urante o cerimonial, foi feita também uma campanha para arrecadar verbas para o projeto Curumim, da Casa
da Criança e do Adolescente. Nas mesas, foram colocados
pequenos totens com o QR Code para doações. A iniciativa
desse momento de solidariedade foi da CDL Jovem, que
sempre busca uma ação de responsabilidade social para
ajudar uma instituição sem fins lucrativos, que presta
assistência a crianças, adolescentes e famílias com menor
poder aquisitivo.
O Programa Curumim é um Projeto da Casa da
Criança e do Adolescente, fundado há 25 anos com sede no
bairro Volta Grande III. É um Programa sem fins lucrativos,
cujo objetivo é atender crianças e adolescentes em risco
social e vulnerabilidade, trabalhando a prevenção da violência. No espaço também são atendidas crianças com comorbidades como autismo e doença mental leve, entre outros.
Nercy Macedo, coordenadora técnica do Programa, falou
sobre o trabalho da instituição nessa mais de duas décadas.
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“Atualmente estamos atendendo 150 crianças e
adolescentes entre 04 anos e 17 anos e 11 meses, em
contraturnos escolares, desenvolvendo diversas atividades. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas. O Programa Curumim tem oferecido o café da
manhã, almoço e lanche da tarde. São refeições importantes
e sabemos que muitas das nossas famílias encaixam no
perfil de extrema pobreza e encontram-se passando por
diversas dificuldades. Além de oferecer oportunidade a
estas crianças e adolescentes na prática de esportes, arte e
música. Bem como, os tratamentos psicológicos e fonoaudiológicos”, comentou.
O Programa Curumim fica na Rua 1037-A, s/n, no
bairro Volta Grande III. O telefone é o (24) 3212-1745.
Acesse o QR Code para ajudar o projeto.

MATÉRIA DE CAPA/ 53 ANOS CDL VOLTA REDONDA

Paulinho AP é homenageado em
discurso do presidente Gilson

O

‘‘Hoje, eu tenho orgulho e fico muito feliz de
compartilhar com vocês um exemplo de que é possível ter
esperança num futuro melhor! Um jovem da nossa cidade,
que faz parte da nossa CDL, empreendedor, eleito para
Câmara de Vereadores de Volta Redonda e vem fazendo
um trabalho muito sério: o nosso amigo e parceiro, Paulinho
AP. O Paulinho, abriu mão de todos os benefícios como
vereador, de combustível, carro, telefone, plano de saúde,
entre outros. Também não deixou de trabalhar nas empresas da família, dividindo seu tempo como empresário e
como parlamentar. Um defensor da juventude. Agora
também está com a missão de lutar pela redução de impostos no nosso município. Paulinho, parabéns por seu trabalho. Acreditamos muito em você’’, discursou Gilson.

Foto: Carlos Caldeira

vice-presidente da CDL Jovem, Paulo Roberto
Docca, que é vereador, também foi homenageado no
discurso do presidente Gilson de Castro, que ressaltou a
seriedade do trabalho que vem sendo feito pelo empreendedor e também parlamentar na Câmara Municipal. Em seu
discurso, o presidente da CDL Volta Redonda, Gilson de
Castro, elogiou o trabalho quem vem sendo feito pelo
vereador, que também é empresário, que traz no sangue o
amor pelo comércio, pela economia da cidade e incentiva o
empreendedorismo entre os jovens.

O presidente Gilson com o vereador Paulinho AP,
durante a festa dos 53 anos da CDL

Paulinho, em entrevista à Revista O LOJISTA, agradeceu as palavras carinhosas e homenagem do Gilson, ditas em
nome de toda a Diretoria Executiva. “Fiquei muito feliz com esse reconhecimento, porque desde a minha candidatura eu
venho buscando mudar um pouco a forma de trabalhar como parlamentar. Eu sempre digo que não sou vereador, mas estou
como vereador. Eu sou comerciante, empresário, essa é a minha profissão, que continuo exercendo todos os dias. Estar na
Câmara de Vereadores é um trabalho que escolhi fazer e que a população me permitiu fazer me elegendo. Precisamos mostrar
que os jovens estão voltando a se preocupar com a política, buscando trabalhar para a nossa cidade. Vou continuar me empenhando também para defender o nosso setor. Agradeço a confiança em mim depositada”, acrescentou.
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CONFIRA ALGUNS DOS MOMENTOS DA
FESTA QUE COMEMOROU O ANIVERSÁRIO DA CDL-vr
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PRESIDENTE GILSON FOI HOMENAGEADO
PELO GOVERNO MUNICIPAL

O

presidente da CDL Volta Redonda, Gilson de Castro, foi homenageado pelo Governo Municipal, durante a festa dos
53 anos. Ele recebeu uma placa por sua atuação à frente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, como líder
empresarial e gestor, além de ser um empresário visionário e gerador de empregos no município.
A entrega foi feita pelo secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, que
representou o prefeito Antônio Francisco Neto. “Vim, com
essa missão passada pelo nosso prefeito de entregar essa
placa que registra o compromisso do Gilson com a nossa
cidade, não só como empresário, mas, principalmente, como
presidente da CDL, sempre incentivando o desenvolvimento da cidade e apoiando o comércio, com prestação de
serviço e várias ações para melhoria do setor”, disse.
Apesar de não poder comparecer ao evento, Neto
comentou a homenagem feita ao presidente da CDL.
“Sozinho a gente não chega a lugar nenhum e o Poder Público vem buscando parceiros constantemente, pessoas, que
acreditam em Volta Redonda. O Gilson é uma dessas pessoas que são apaixonadas por Volta Redonda. Temos sorte de
podermos contar com ele, que nos ajudou em um momento
tão difícil que foi a pandemia de Covid-19 e uma crise
financeira sem precedentes. Nossa gratidão”, disse.

Gilson ficou emocionado com a homenagem do
prefeito Neto ao receber a placa. “Foi realmente uma grata
surpresa, porque é o reconhecimento da principal liderança do nosso município, um gestor municipal que ama a
cidade, que trabalha pelo crescimento do nosso município.
Fiquei muito feliz e agradeço ao Neto e toda a equipe dele
que vem fazendo um grande trabalho na nossa cidade”,
comentou.
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Confira a chegada dos convidados a
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comemoração do aniversário da CDL-vr
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Seis dicas para
comunicação
estratégica em
pequenos negócios
Q

ual o propósito do seu negócio? Qual o seu propósito para empreender? Essas são questões que devem estar claras
na comunicação da sua empresa desde o primeiro momento, ensina agência de assessoria de imprensa com um time 100%
feminino.“O desafio é contar histórias de maneira leve. Contar quem é, o que motivou a abrir o negócio, qual o propósito da
sua empresa, apresentar o serviço e a solução para o problema que o negócio resolve. É preciso saber como você quer que o
cliente te veja”, explica a CEO da Oliver Press, Juliana Oliveira.
A empreendedora deu dicas de como as micro, pequenas e médias empresas devem conduzir a comunicação do
seu negócio para posicionar a marca no mercado e conquistar espaço nos veículos de comunicação. “Nosso objetivo é
construir uma marca de valor. Pode até começar como MEI, mas deve ter planos para daqui cinco anos no dia 1 da empresa.
O norte é pensar como criar um negócio capaz de atrair e conservar o capital humano”, disse a empreendedora.
1) PARTICIPAR DE EVENTOS:
Os eventos são excelentes para as empresas se
apresentarem, falar de seu propósito e identificar possíveis
parceiros;
2) CONSTÂNCIA E FREQUÊNCIA:
Não basta ter canais de comunicação para falar
com o público interno e externo, é preciso produzir conteúdos para conversar com os diferentes stakeholders do
empreendimento, sempre lembrando sobre seus produtos
e serviços e propósitos;
3) PERSISTÊNCIA:
Mesmo que o produto e serviço não esteja 100%
pronto, é preciso comunicar para os clientes e colaboradores sobre seus objetivos e propósitos e as dores que
solucionam;
Fonte: Varejo S/A / Agência Brasil
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4) PREPARE-SE PARA OS MOMENTOS DE “BOOM”:
Invista primeiro na sua comunicação e na
imagem da empresa e do CEO, antes de começar divulgar
o negócio para os grandes veículos de comunicação. Crie e
alimente os canais de comunicação – sobretudo, digitais –
e conte com o apoio de uma equipe especializada;
5) A COMUNICAÇÃO TAMBÉM É CHAVE PARA O
COLABORADOR VESTIR A CAMISA:
Realize eventos internos para falar sobre os
propósitos, objetivos e metas da empresa. O colaborador
precisa estar integralmente engajado com a cultura do
negócio e alinhado com as estratégias;
6) TRANSPARÊNCIA:
O discurso e a prática diária da empresa devem
estar alinhados. Não é aceitável falar de diversidade, se
sua equipe não é diversa ou se não há respeito às diferenças, por exemplo.

ECONOMIA/EXPECTATIVAS FIM DE ANO

Silvana dos Santos, dona da Loja Lolla Rosa,
está otimista com vendas
N

Foto: Divulgação

ovembro e dezembro são os meses mais esperados
pelos lojistas. As expectativas de vendas no fim de ano são
sempre positivas. Isso porque além da Black Friday, em 2022
teremos a Copa do Mundo e o Natal, melhor data para o
mercado brasileiro. Silvana dos Santos Góes, proprietária da
loja Lolla Rosa, contou para a revista O LOJISTA, que está
confiante no aumento das vendas de roupas femininas para
o final de ano.
“Estamos muito otimistas em relação ao mês de
dezembro. Acreditamos nas vendas por ser um mês onde o
espírito de Natal contagia os corações e as pessoas se
motivam a comprar, tanto para consumo próprio, quanto
para presentear”, explicou.
Além de estar se preparando para o fim de ano, a
lojista contou que também vai investir em algo especial para
a Copa do Mundo. “Por aqui, estamos nos preparando para
fazer nossa Black Friday e também para as compras de final
de ano. Para a Copa, faremos no mês de novembro uma
coleção cápsula em homenagem aos craques campeões da
Copa de 2002. Também investiremos em uma boa vitrine,
com muitas cores do Brasil e também disponibilizaremos
alguns mimos”, finalizou.

A Lolla Rosa também trabalha com delivery e
envio pelos correios. A loja fica na Rua Rio Negro, nº 202,
na Água Limpa.

@lollarosaoficial
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COMÉRCIO E SERVIÇO/COPA DO MUNDO

Cervejaria Hoperários se prepara para
atender clientes durante a maior
competição de futebol do mundo
P

Fotos Divulgação

roprietários de bares e restaurantes de Volta
Redonda estão animados com a chegada do fim do ano.
Além dos eventos de confraternização das empresas,
teremos também a Copa do Mundo. Realizada a cada
quatro anos, é o maior evento esportivo do mundo e terá
início no dia 20 de novembro. A expectativa para o
movimento é alta devido à tendência das pessoas saírem
de casa para assistir os jogos em estabelecimentos comerciais.

Jogos serão transmitidos de todos os ângulos da cervejaria

Vitor contou que também está investindo em
mais televisões para transmitir os jogos de todos os
ângulos da cervejaria. A expectativa para atingir a capacidade máxima do estabelecimento é alta, mesmo com os
jogos acontecendo em horários não convencionais para o
público que costuma frequentar bares.
Cardápio digital é o diferencial da Cervejaria Hoperários

Vitor Andrade, proprietário da Cervejaria Hoperários, contou para a revista O LOJISTA como está se
preparando para receber seus clientes. “Nosso pub está
pronto para oferecer um padrão de atendimento e
excelência. Somos conhecidos por prestar um ótimo
serviço de atendimento em Volta Redonda, com muita
agilidade nos pedidos. Nosso diferencial está no cardápio
digital, que diminui o tempo de espera, além do treinamento que nossos 14 funcionários recebem por não ter
que anotar pedidos. Os cardápios digitais são posicionados em cada mesa, muito informativos, para que todos
consigam ver cada detalhe dos produtos’’, explicou.

“Esperamos estar presentes não só em nosso
estabelecimento, mas também nos lugares parceiros. Hoje
estamos em mais de 15 pontos de venda aqui na região de
Volta Redonda, Barra Mansa e Resende oferecendo
nossos chopes. Fora isso, estamos nos trâmites finais para
fechar uma parceria com grandes empresas de Volta
Redonda para estarmos presentes em eventos grandes
que vão acontecer durante os jogos do Brasil nesses
lugares’’, disse.
Vitor também conta que a cervejaria está preparando souvenirs específicos para a Copa do Mundo, além
de sorteio e promoções. “A intenção é que a gente consiga
atrair muita gente para assistir aos jogos em um clima
agradável”, finalizou.
A Cervejaria Hoperários funciona de terça a
sexta-feira, das 18h a meia-noite. Já, aos sábados, abre
duas horas mais cedo; e, aos domingos, abre às 16h e fecha
às 22 horas. O pub também oferece serviços de delivery de
cervejas e petiscos, aluguel de chopeiras para pessoa física,
fornecimento de chope para ponto de venda, serviço de
chope para festas e casamentos e, em breve, disponibilidade do produto enlatado.

Souvenirs, sorteios e promoções estão sendo preparados para os clientes
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@cervejariahoperarios
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Conheça a Hoperários
A Cervejaria Hoperários surgiu da união de sete sócios cervejeiros, que já produziam cervejas de forma caseira por
hobbie. Seguindo a paixão pela produção da cerveja e vislumbrando um cenário otimista do setor cervejeiro, resolveram se
reunir em 2018 para desenvolver o negócio. Após estudos e desenvolvimento do plano de negócio, surgiu a Cervejaria
Hoperários, que leva no seu nome, uma homenagem aos fundadores da cidade de Volta Redonda, a cidade que cresceu ao
redor da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).
A cervejaria foi inaugurada no dia 20/03/2020, dia do primeiro decreto da pandemia. O que exigiu criatividade e
flexibilidade dos seus sócios, para que a empresa sobrevivesse ao desafio. Vitor contou que com muito trabalho, conseguiram passar por esta fase e desde então, seguem desenvolvendo a empresa. Atualmente, o foco da cervejaria está no aperfeiçoamento dos processos internos, busca por melhorias nos serviços oferecidos e expansão da produção e marca. No mês de
setembro, fruto desse comprometimento, a Cervejaria conquistou medalha de Prata na etapa nacional da Copa Cervezas
de América, com um estilo de cerveja Inglês, chamado Extra Special Bitter, uma cerveja de cor avermelhada Ruby, com
sabor e aromas voltados para as características dos maltes especiais como o caramelo.
Pode-se dizer que este campeonato para a cerveja se assemelha à Copa Libertadores para o futebol. “Esta medalha representa muito para a cervejaria, e também para Volta Redonda, pois atesta a capacidade de nossos profissionais e
empresas de garantir produtos e serviços que possam alcançar reconhecimento a nível internacional”, finalizou.
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Nova lei de registros públicos desburocratiza
Justiça e traz economia
Por Nitiele Genelhu

O

ano de 2022 trouxe uma novidade jurídica que
desburocratiza a aplicação da lei e facilita o acesso à
justiça. Trata-se da Lei 14.382/2022 de registros gerais,
que instituiu o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos
(Serp). Entre as inovações trazidas pela norma que simplificou diversos trâmites legais e prevê economia de custos
com serviços notariais, destaca-se as mudanças positivas
no ramo imobiliário e também para o gozo de direitos
personalíssimos.
Na questão imobiliária, a significativa simplificação dos trâmites administrativos, implica em maior
celeridade e desburocratização do registro de imóveis,
comercialização e incorporações. O memorial de incorporação, por exemplo, teve seus documentos obrigatórios
alterados e o processo facilitado, tornando possível a
incorporação de casas geminadas sem que elas tenham
uma área comum.
Há ainda novidades relacionadas ao direito
registral, as quais revelam um movimento de desjudicialização do registro civil, permitindo que o cidadão possa, de
maneira simplificada em cartório, alterar seu primeiro
nome (prenome) de forma imotivada, a qualquer tempo,
após a maioridade, dispensando intervenção judicial,
desde que não prejudique os apelidos de família, ou seja, a
porção do nome relacionada com a sua ascendência.
Nesse viés, destacam-se ainda alterações que
implicam diretamente o íntimo da vida civil do cidadão,
como a possibilidade da celebração de casamento por
sistema de videoconferência em meio eletrônico,
ressalvando-se que esta tenha sido uma solicitação dos
nubentes e que seja possível verificar a livre manifestação
da vontade dos contraentes.
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A lei também trouxe inovações para o instituto
da união estável, possibilitando que os conviventes
requeiram a inclusão do sobrenome de seus respectivos
companheiros a qualquer tempo, podendo alterá-los nas
mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas,
desde que a união esteja devidamente registrada no
registro civil de pessoas naturais.
A nova norma traz impactos positivos para os
cidadãos, uma vez que reflete maior mobilidade,
especialmente promovidas pelos procedimentos digitais.
A aplicação da tecnologia contribui diretamente para o
melhor andamento do Direito. Isso está evidente no Serp,
responsável por conectar todas as bases de dados dos
cartórios em âmbito nacional, viabilizando o registro e o
intercâmbio de informações.
A tecnologia proporciona maior publicidade e
segurança ao uso dos bens dados como garantias em
operações de crédito, haja vista que permite o registro e a
consulta de gravames e de indisponibilidades incidentes
sobre esses bens, objetos de instrumentos contratuais
registrados em todas as serventias do país.
É fato que o sistema contribuirá para padronização de procedimentos e para a redução de prazos dos
atos de registro. Isso porque é possível a recepção e o
envio de documentos e de títulos em formato eletrônico,
remotamente, dispensando a necessidade de comparecimento pessoal.

*Nitiele Genelhu é advogada, pós-graduada em Direito Civil e
Processual Civil pela Faculdade Legale Educacional.
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O público está no digital.
E agora, como
as marcas devem agir?
N

a corrida contra a concorrência, as empresas
passaram a oferecer serviços de e-commerce, intensificaram o delivery e apostaram em um atendimento multicanal. A pergunta que fica, agora, é: o que as marcas devem
fazer para oferecer uma ótima experiência do cliente
nesse contexto que veio para ficar no pós-pandemia?

Atendimento personalizado
Entre 2019 e 2021, a participação dos canais
digitais nas transações cresceu 36%, segundo a quinta
edição da pesquisa “State of the Connected Customer”, da
Salesforce, que analisou o comportamento de aproximadamente 17 mil pessoas nesse novo cenário. O relatório
mostrou que não basta, portanto, estar presente com site,
rede social. Agora, o público já sabe que é possível que as
marcas entreguem uma experiência mais personalizada
nos canais digitais.

Atendimento omnichannel
De acordo com o relatório da Salesforce, 78% dos
consumidores têm usado múltiplos canais para começar e
terminar uma transação, como telefone, e-mail, aplicativo,
redes sociais e loja física. E eles esperam que o atendimento iniciado em um desses canais seja continuado em outro,
ou seja, que a comunicação seja totalmente integrada
dentro da empresa.

Mais contato humano
Totens, chatbots, tablets, take away: diversas
formas de realizar pedidos e compras com pouco ou
nenhum contato com atendentes se popularizaram durante a pandemia.

Para 74% dos consumidores, comunicar-se de
forma honesta e transparente é mais importante agora do
que antes da pandemia. E 62% afirmam sentir uma
conexão emocional com as marcas de que mais compram.
Segurança da informação.
Personalizar experiências no ambiente digital
demanda dados e os consumidores já sabem que é necessário fornecer informações para ter ofertas cada vez mais
adequadas ao seu perfil. Os clientes estão disponíveis a
oferecer esses dados, desde que haja algum benefício: 46%
compartilhariam suas preferências de estilo para obter
recompensas personalizadas, por exemplo.

No digital ou no físico, o foco é a satisfação do
cliente
Simplificar, personalizar e humanizar: é preciso
ter esses três verbos em mente quando a ideia é melhorar
a experiência do consumidor. Em resumo, as experiências
digitais precisam ser mais simples e ágeis do que as físicas,
mas também é necessário oferecer uma conexão com o
físico, integrando os atendimentos.
Fonte: Revista Varejo S.A e Consumidor Moderno
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COLUNA SAÚDE EM DIA/PREVENÇÃO

Azul
NOVEMBRO
Novembro é o mês de conscientização
da saúde do homem
N

ovembro é o mês de conscientização ao câncer de próstata, tipo mais comum da doença entre o público masculino,
mas a realização dos exames de rotina ainda é um tabu para muitos homens.
Por isso, é importante alertar sobre o cuidado à saúde do homem e do diagnóstico precoce que pode aumentar as
chances de cura do câncer de próstata.
É necessário estar atento aos sinais de alerta e as medidas preventivas. Confira algumas dicas:

Sintomas de doença na próstata:
· Fluxo urinário fraco ou interrompido
· Vontade de urinar com mais frequência à noite
· Ardência ou dor ao urinar
· Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga
· Sangue na urina e/ou no sêmen
· Disfunção erétil

Importante:
Esses sintomas precisam ser investigados quanto antes, mas podem não ser câncer de próstata.

Dicas para reduzir o risco do câncer de próstata:
· Tenha uma alimentação saudável
· Pratique atividade física
· Mantenha o peso corporal adequado
· Visite regularmente o médico
· Não fume
· Evite o consumo de bebidas alcoólicas
· Reduza o colesterol

SAIBA MAIS:
Oncologia do Hospital Unimed Volta Redonda
A Oncologia do Hospital Unimed Volta Redonda, localizada anexo ao prédio B, atende clientes Unimed, particular e
outros convênios.
A unidade possui equipamentos modernos que proporcionam mais agilidade para os pacientes, do diagnóstico 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.
Horário de funcionamento: das 8h às 18 horas. Fale Conosco: (24) 3336-6000 | (24) 99255-7556.
Fonte: Unimed VR
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