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A lei que torna compulsória a parti-
cipação de pessoas físicas e jurídicas 
no Cadastro Positivo foi aprovada 
recentemente pelo presidente da 
República. Uma alteração que pro-
mete ampliar as relações comerciais 
no país e permitir que mais pessoas 
tenham acesso ao crédito. A previsão 
é de que o serviço esteja disponível 
no mercado em, no máximo, cinco 
ou seis meses.

O Cadastro Positivo funciona 
como um banco de dados gerido por 
empresas especializadas para reunir 
informações sobre bons pagadores. 
Para a CDL Vitória é um avanço nas 
relações já ofertadas via SPC, am-
pliando o alcance de suas atividades 

e garantindo mais oportunidades aos 
associados e consumidores.

Trata-se de uma mudança aguar-
dada ansiosamente pelo comércio e 
um novo passo que promete contri-
buir com o crescimento econômico, 
podendo nos ajudar a alcançar da-
dos positivos no segundo semestre 
deste ano. Se, por um lado, tive-
mos um início de 2019 desafiador, 
longe de atingir as promessas de 
crescimento para o país, ainda há 
esperança para que o ano seja de 
melhorias, mesmo que não alcance-
mos o crescimento esperado acima 
de 3% no PIB.

Desafio que será seguido de perto 
pela nova diretoria da CDL Vitória, a 

EDITORIAL

CDL EM PAUTA

AS MUDANÇAS COM O 
CADASTRO POSITIVO

Estanislau Ventorim
Presidente da CDL Vitória

qual tenho a honra de voltar a presidir. 
Estamos unidos, atuando em prol do 
crescimento e desenvolvimento da 
instituição, permitindo que continue-
mos avançando enquanto entidade, 
sem nos esquecermos das deman-
das dos nossos associados.

Uma boa leitura para todos.

O trabalho desenvolvido pela CDL Vi-
tória junto à Comissão de Desburo-
cratização e Empreendedorismo foi 
reconhecido, no dia 11 de março, pela 
Câmara de Vereadores da cidade. A 
CDL recebeu, com orgulho, a home-
nagem municipal, ao lado de outras 
19 instituições e entidades, públicas 
e privadas.

O certificado foi entregue pela 
Comissão de Desburocratização e 
Empreendedorismo, reconhecen-
do as atividades desenvolvidas pela 
instituição que colaboram com a re-
dução da burocracia na cidade de 
Vitória, em especial as que incen-
tivam a simplificação dos serviços 
e propõem mudanças que visam à 
modernização do município, princi-
palmente as que buscam facilitar as 
iniciativas empreendedoras.

O reconhecimento fortalece as 
ações realizadas pela Câmara de Di-
rigentes Lojistas em prol da melhoria 
do ambiente de negócios no Estado.

“Queremos nos aproximar cada vez 
mais das ações e projetos que apon-
tam uma recuperação do comércio 
do Centro de Vitória”. É o que afirma 
o presidente da CDL Vitória, Estanis-
lau Ventorim, que, juntamente com 
outros representantes da diretoria da 
entidade, participou de duas visitas 
a espaços comerciais localizados no 
Centro da Capital.

A primeira foi ao Porto de Vitória, 
para conhecer o “Projeto da Cidade 
ao Porto Empresarial”. “A Codesa nos 

acolheu e nos apresentou seus ser-
viços. Uma aproximação que pode 
render boas parcerias com dirigentes 
e associados”, explica Sidney Ferreira, 
diretor da CDL Vitória.

A segunda visita, ao Mercado da 
Capixaba, foi feita com o interesse de 
conhecer o projeto da Prefeitura para 
melhorar o espaço. “Uma oportunidade 
para saber melhor quais são as pro-
postas de recuperação do Mercado da 
Capixaba, espaço tão importante para 
o comércio do Centro”, conta Ferreira.

CDL VITÓRIA 
RECEBE 
HOMENAGEM

DIRETORIA VISITA ESPAÇOS 
PÚBLICOS DO CENTRO DE VITÓRIA

A equipe da Codesa recebeu o presidente da CDL Vitória, Estanislau Ventorim, e o diretor Sidney Ferreira
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Você sabe como proteger a se-
nha de acesso da sua empre-
sa ao Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC)? Além 
do proprietário, é comum 
que alguns funcionários 
também utilizem o Siste-
ma do SPC Brasil, por isso é 
fundamental que o lojista tenha 
consciência de que, a partir do mo-
mento que recebe seus dados, a segu-
rança e utilização dessas informações 
são de sua inteira responsabilidade.

O login e a senha de acesso de-
vem ser guardados em local seguro 
e longe da visualização de pessoas 
não autorizadas. O ideal é que 
cada operador tenha a sua própria 

senha. E quando o responsável 
pela utilização se desligar da 

empresa, é de extrema im-
portância que seja enviada 
à CDL uma solicitação de 
cancelamento do código 
de acesso.

Outra dica que ajuda a 
manter a segurança aos dados 

é limitar o horário e os dias da sema-
na em que o operador pode acessar 
o sistema do SPC Brasil.

Em caso de dúvidas ou so-
licitação de cancelamento de 
operador, o lojista pode entrar em 
contato com a CDL Vitória pelo 
telefone (27) 3232-2064 ou pelo 
e-mail spc@cdlvitoria.com.br.

NOVA DIRETORIA
2019 A 2021

PRESIDENTE
Estanislau Ventorim

PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
Adriano Gomes Ohnesorge

PRIMEIRO SECRETÁRIO
Lésio Contarini Júnior

SEGUNDO SECRETÁRIO
Eduardo Azevedo

PRIMEIRO TESOUREIRO
Carlos Eduardo Assad

SEGUNDO TESOUREIRO
Sidney da Costa Ferreira

DIRETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS
Gustavo Alves Oliveira

DIRETOR DE SPC
Leonardo Lima Bortolini

DIRETORA SOCIAL
Lourdes Ferolla Leandro

CONSELHO FISCAL
TITULARES:

José Paulo Amorim
Cláudia Regina Gobbi Martins

Ricardo Ribeiro Barbosa
SUPLENTES: 

Rogério Abranches Alcântara
João Pereira Gomes Netto

Altamir Alves Martins

REVISTA DA CÂMARA DE DIRIGENTES 
LOJISTAS DE VITÓRIA – ESPÍRITO SANTO

Av. Governador Bley, 155, Centro
Vitória, ES, CEP: 29.010-150

27 3200-2180

comunicacao@cdlvitoria.com.br
www.cdlvitoria.com.br

EDIÇÃO 
Conecta Comunicação Integrada

27 3227-5242

PROJETO GRÁFICO
EDITORAÇÃO
LeraGora.com

FOTOS
Arquivo CDL Vitória

Comunicação Codesa

COLABORAÇÃO
Katiuscia Comarella
Maurílio Mendonça

SERVIÇO

CERTIFICADO 
DIGITAL 
COM 20% DE 
DESCONTO
Reduzir gastos com correios, cartó-
rios e impressão, agilizar assinatura 
de contratos e convênios, não de-
pender mais do reconhecimento de 
firma e ainda facilitar a declaração do 
Imposto de Renda. 

É possível alcançar todos esses 
benefícios com a obtenção do cer-
tificado digital, produto disponível e 
oferecido pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Vitória. E para os associa-
dos ainda há um desconto de 20%. 
“O certificado digital atende a pessoas 
física e jurídica e, nos dois casos, há 
benefícios”, afirma Weslley Reis dos 
Santos, coordenador do certificado 
digital, da CDL Vitória.

“São 20% de desconto para quem 
é associado. E dá tempo de adquirir 
o serviço e aproveitar os benefícios 
na declaração do Imposto de Renda”, 
alerta Gabriela Calazans, coordenado-
ra de Marketing da CDL Vitória.

IMPOSTO DE RENDA
Quem opta pelo uso desse 

documento tem acesso as suas de-
clarações de anos anteriores, com 
mais segurança dos dados, opção de 

O cadastro para uso do certificado digital, 
pela CDL Vitória, fica pronto em 24 ho-
ras. Para conseguir o serviço basta entrar 
em contato com a Câmara de Dirigentes 
Lojistas pelo site www.cdlvitoria.com.br 
ou pelo telefone (27) 3026-2725.
 
O certificado digital também está dis-
ponível para atender aos municípios de 
Castelo, Alegre, Venda Nova do Imigran-
te, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemi-
rim, Colatina e Aracruz. Mais informa-
ções: (27) 99756-8060. 

preenchimento on-line da prestação 
(diretamente no site da Receita Fede-
ral) e eliminação das divergências de 
informações declaradas com as fontes 
pagadoras. Ainda é possível ter con-
trole constante da emissão de notas 
e cupons fiscais, acompanhamento 
de todo o processo da declaração, in-
cluindo a correção, em tempo real, das 
informações contidas no documento.

MAIS SEGURANÇA NOS
ACESSOS AO SISTEMA SPC
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A nova gestão da CDL Vitória inicia os 
trabalhos, com duração de três anos, 
com um grande desafio: acompanhar 
de perto as questões econômicas do 
país. Tema que, para o atual presiden-
te da CDL Vitória, Estanislau Vento-
rim, é primordial. O trabalho se es-
tende, ainda, para a formação dos 
associados, a manutenção de uma 
instituição bem organizada, a segu-
rança nas áreas comerciais e a apro-
ximação aos temas que envolvem o 
Centro de Vitória.

Sobre a questão econômica, 
Ventorim salienta o início de 2019 
como um alerta aos cuidados que 
o setor comercial vai precisar man-
ter. “Nossa economia não começou 
a crescer ainda. O que precisamos 
fazer é aguardar: ou vamos ter um 
segundo semestre muito bom, ou 
corremos o risco dele ser tão nega-
tivo quanto foi o primeiro trimestre. 
O governo federal ainda não pegou 
o ritmo, mas acredito que teremos 
melhoria”, frisa.

DIRETORIA
Mesmo com tantos desafios a se-

guir, o presidente da CDL Vitória afirma 
estar à vontade com a nova diretoria, 
por acreditar que “todos têm vocação 
para suas funções”. Além de salientar 
que não terá dificuldade para trabalhar 
com nenhum deles: “Encontramos uma 
CDL muito bem organizada, resolvida 
e alinhada às funções”, diz Ventorim.

Atualmente, o foco de trabalho 
tem sido com a equipe interna, em 
especial no acompanhamento das 
mudanças tecnológicas. “Precisamos 
manter a nossa agilidade de resposta 
às demandas”, explica o presiden-
te. Também estão em pauta outras 
necessidades dos associados. “Já esta-
mos, por exemplo, acompanhando as 
ações de segurança do Estado. Sem-
pre solicitamos maior presença de 
policiais nas áreas de grande comér-
cio. Nossa função é cobrar”, reforça.

Outro tema atual em destaque é o 
Centro de Vitória. “O Centro ficou para 
trás, enquanto outras regiões cresce-
ram. Vamos acompanhar, de perto, 

o projeto da Prefeitura para a recu-
peração do Mercado da Capixaba; já 
nos aproximamos, também, do Por-
to de Vitória; e enxergamos, de grande 
importância, a decisão do Estado de 
retornar com suas secretarias para o 
Centro, atitude que já deve contribuir 
para o comércio local”, salienta o pre-
sidente Estanislau Ventorim.

FORMAÇÃO
Outra forma de contribuir para a 

melhoria das condições de trabalho 
e desenvolvimento de negócios para 
os associados é a formação dos pro-
fissionais do setor. “Vamos atuar com 
treinamentos, palestras e demais ca-
pacitações para atender aos anseios 
dos dirigentes e dos associados”, res-
salta o presidente da CDL Vitória, 
Estanislau Ventorim.

Sem esquecer, segundo ele, das 
constantes melhorias da CDL Vitória 
em dois temas fundamentais para a 
manutenção do desenvolvimento e 
crescimento da instituição: tecnolo-
gia e inovação.

DA EDUCAÇÃO À SEGURANÇA, 
DA ECONOMIA À INOVAÇÃO 

A nova diretoria da CDL Vitória pretende promover ações para melhorar o comércio na capital

“Todos da diretoria têm o objetivo 
principal de ajudar o presidente 
em sua gestão. Nossa entidade 
precisa manter o trabalho que já vem 
sendo feito, e bem feito, mas sem esquecer 
de se empenhar para trazer novos parceiros à 
instituição”.

SIDNEY FERREIRA, SEGUNDO TESOUREIRO

“Dessa vez, encontro um novo 
desafio em nossa CDL Vitória, e com 
o objetivo principal de atuar nas ações 
de interesse social de nossa instituição. 
Sei que o presidente e toda a diretoria estão com 
foco em pensar a CDL Vitória como um todo, com 
trabalhos que fortaleçam a nossa entidade”. 

LOURDES FEROLLA, DIRETORIA SOCIAL

precisa manter o trabalho que já vem 
sendo feito, e bem feito, mas sem esquecer 

desafio em nossa CDL Vitória, e com 
o objetivo principal de atuar nas ações 
de interesse social de nossa instituição. 
Sei que o presidente e toda a diretoria estão com 

CAPA
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PLANOS DE SAÚDE A 
PREÇOS COMPETITIVOS
Perto de completar um ano, o novo 
setor de Saúde e Relacionamento da 
CDL Vitória segue com o objetivo de 
ampliar os serviços de saúde e odon-
tológico oferecidos aos associados. 
Atualmente, os destaques vão para 
os planos Ambulatorial, da Samp (que 
atende à convenção coletiva de traba-
lho do Sindicomerciários) e Premium, 
da Unimed. E o melhor, com preços 
competitivos com o mercado.

“Sempre atendemos às deman-
das de nossos associados, com o 
cuidado de trazer valores em tabelas 
mais baixas e acessíveis às necessi-
dades deles. Sabemos que o plano 
Ambulatorial, com a Samp, assume 
o compromisso com os funcionários, 
correspondente à convenção cole-
tiva de trabalho. Enquanto o plano 
Premium, da Unimed, permite uma 
cobertura nacional e com um dos 

valores mais atrativos do mercado”, 
reforça Sandra Salles, supervisora do 
setor de Saúde e Relacionamento 
da CDL Vitória.

Os planos de saúde e odontoló-
gico disponíveis são para atender aos 
associados, com pacotes fechados 
diretamente entre a CDL Vitória e as 
operadoras de planos de saúde, sem 
precisar passar por corretoras. Um 
diferencial que garante segurança e 
conforto ao empresário, tendo a CDL 
Vitória como intermediária.

A supervisora garante que os ser-
viços ofertados são de qualidade e 
com ótimos preços. E convida: “Faça 
uma cotação no mercado e confi-
ra as tabelas da CDL Vitória. Temos 
alguns associados que, inclusive, 
depois de conhecer os preços que 
oferecemos, migraram para os nos-
sos serviços”, afirma.

SERVIÇO

A Lei 5.7658/1971 regulamenta as normas e formas de dis-
tribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, bem como 
vale-brindes e concursos a título de propaganda.

Uma das questões mais sensíveis para as empresas 
que realizam esses tipos de eventos era a necessidade 
de obter, antecipadamente, autorização da Caixa Eco-
nômica Federal, sob pena de incorrer em penalidades 
constantes na lei.

A partir de janeiro de 2019, essa regra foi alterada pela 
lei 13.756/2018. Desde então, as empresas que desejarem 
promover eventos promocionais via distribuição gratuita de 
prêmios mediante sorteio, por exemplo, terão que buscar 
autorização direta junto ao Ministério da Fazenda.

Portanto, é indispensável que as empresas que utilizam 
sorteios de prêmios com ferramenta para impulsionar o seu 
negócio fiquem bastante atentas às novas regras contidas 
na lei, pois a inobservância das mesmas poderá impor 
penalidades indesejáveis. 

Wagner Júnior Corrêa
Gerente Jurídico da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Vitória

NOVAS REGRAS 
PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA DE PRÊMIOS 

NOVO SITE 
DA CDL VITÓRIA
O site da CDL Vitória vai ganhar um novo visual nos 
próximos dias. O layout mudou e traz interatividade, 
agilidade e mais destaque aos serviços oferecidos aos 
associados. Uma das principais novidades é que agora 
o site foi desenvolvido para ser acessado pelo celular. 

O endereço continua o mesmo: www.cdlvitoria.com.
br. “A principal diferença, além do sistema de acesso 
para celular, é que a navegação no site ficou mais fácil. 
Oferecemos mais destaques aos produtos que a CDL 
tem a oferecer ao associado, que agora estão ao alcan-
ce de um clique”, explica a coordenadora de Marketing 
da CDL Vitória, Gabriela Calazans.

Entre os destaques de 
fácil acesso estão as ofertas 
para os planos de saúde, 
os produtos do Serviço 
de Proteção ao Crédito 
(SPC), a assessoria de 
cobrança, o benefício 
jurídico, entre outros.

ARTIGO
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que esses jovens também encontrem 
possibilidades de desenvolvimento  
pessoal e de seus negócios.

DIVERSIDADE
A CDL Jovem reúne empreen-

dedores que buscam se organizar e 
trocar experiências. Além dos em-
preendedores dedicados ao varejo e 
ao comércio, a entidade conta com 
profissionais autônomos das áreas de 
Tecnologia, Marketing, Arquitetura, 
Direito, entre outros. Essa diversidade 
profissional e empresarial favorece 
a troca de experiências e permite o 

crescimento do próprio varejo, com 
o surgimento de novos negócios, in-
clusive de serviços que atendam às 
necessidades dos associados.

UNIÃO
Esses dois anos serão de uma 

nova experiência profissional a 
todos da CDL Jovem Vitória. Nos-
so grupo, hoje, funciona como um 
coletivo de jovens empresários, 
focados na união de forças de dife-
rentes negócios e propostas, o que 
nos permite formar um grupo sóli-
do e diversificado.

FOCO NAS PESSOAS
A nova diretoria da CDL Jovem Vi-
tória começa os trabalhos com uma 
novidade especial: todas as ativida-
des desenvolvidas pelo grupo terão 
atenção às pessoas e à expansão da 
entidade. 

É a experiência profissional do novo 
presidente, Márcio Merçoni, fazendo 
parte das discussões e dos espaços 
da instituição. “Minha experiência pro-
fissional foi pautada na formação de 
pessoas e de negócios”, frisa. 

Em entrevista cedida à Revista 
Perfil Lojista, Merçoni - psicólogo, 
coach profissional e de carreiras, só-
cio da Dasein House e integrante da 
CDL Jovem desde 2014 - falou so-
bre as expectativas de trabalho da 
nova diretoria, os projetos sociais, 
as mudanças focadas na relação 
pessoal e empresarial e nas ati-
vidades de desenvolvimento do 
empreendedorismo.

APRENDIZADO
A CDL Jovem é uma grande escola 

de futuras lideranças, seja nos negó-
cios, seja na vida. Estamos na direção 
de um lugar que é berço de formação 
de líderes e empreendedores.

CRESCIMENTO PESSOAL
Vamos abrir um espaço para além 

dos relacionamentos, do networking e 
da geração de novos negócios. Nossa 
intenção é conseguir contribuir para 

CDL JOVEM

No dia 30 de maio, a CDL Jovem Vitó-
ria volta a lembrar o Dia de Liberdade de 
Impostos (DLI). A ação, que acontece em 
todo o país há mais de cinco anos, tem o 
objetivo de protestar contra as excessivas 
tarifas de tributos nacionais. Neste ano, 
duas lojas-conceito, uma no Shopping 
Vila Velha e outra no Shopping Vitória, 
vão comercializar produtos com descon-
tos próximos a 45%.

O evento funciona como uma queima 
de estoque, sendo que a diferença no va-
lor é referente ao que o consumidor estaria 
pagando somente de tributação.

“O comerciante assume esse custo para 
que possamos mostrar a todos o quão abu-

sivas são as taxas e os impostos 
no Brasil”, explica Pablo Vitoraz-
zi, diretor de Desenvolvimento 
Interno da CDL Jovem e coorde-
nador do evento.

Além dos dois shoppings, ainda 
estão sendo negociadas parcerias 
com uma rede de supermercados e 
uma de farmácia. “A data marca o final 
dos cinco meses em que o brasileiro 
trabalha, no ano, somente para pagar 
imposto”, finaliza Vitorazzi.

Qualquer lojista poderá participar do 
protesto. Mais informações podem ser 
obtidas no site www.dialivredeimpos-
tos.com.br.

DIA DE LIBERDADE DE IMPOSTOS




