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AUTOMOTIVO
MVL RENT A CAR
Desconto de 25% na tabela de locação de veículos.
CASA DO SILENCIOSO
Descontos de 5% a 15% nos produtos e serviços
automotivos.
RANKING RENT A CAR
Desconto de 25% na tabela de locação de veículos.
EDUCAÇÃO
CET-FAESA
Até 10% de desconto.
ESCOLA CONTEC
Descontos variáveis de acordo com o curso oferecido pela instituição.
COLÉGIO SÃO GONÇALO
Desconto de 12% sobre a mensalidade dos cursos
técnicos.
EDUCAÇÃO ADVENTISTA
Descontos de 5% a 15% nas mensalidades de educação infantil e dos ensinos fundamental e médio.
FABAVI
Desconto de 10% para qualquer curso.
FACULDADE NOVO MILÊNIO
Desconto de 10% sobre a mensalidade dos cursos
de graduação ou pós-graduação, além de mais
5% para os alunos que pagam até o primeiro dia
de cada mês.
FACULDADE PIO XII
Desconto de 10% em qualquer um de seus cursos.
FUCAPE
Descontos de 8% a 15% nos cursos de MBA e extensão.
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
Desconto de até 20%.
UVV
Desconto de 10% nos cursos de pós-graduação.
ESTÁCIO
Descontos de 20% nos cursos de graduação e
pós-graduação.
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
FUNDAÇÃO CDL
Cursos e treinamentos de educação financeira
e vendas. Sala de leitura, acervo de livros e DVDs
para associados.
MICROLINS
Turmas regulares com desconto de 20% e turmas especializadas com 15% de desconto nas
mensalidades.
PREPARA CURSOS
Cursos a partir de R$ 100,89 + desconto de 10% a
prazo e 15% à vista. Matrícula com 50% de desconto
e material didático gratuito.

CDL JOVEM
A CDL Jovem Vitória desenvolve jovens empresários,
com espírito de liderança e empreendedorismo,
para a vida profissional. Promove fórum de discussões, integrando ideias, conceitos e experiências a
partir de reuniões regulares, palestras, seminários
e eventos.
IDIOMAS
COLLEGE ESCOLA DE INGLÊS
Desconto de 20% nas mensalidades.
INGLÊS UNIVERSITY
Desconto de 35% nas mensalidades.
SAÚDE
CECAMP
Desconto especial sobre o valor das consultas
e dos programas de medicina do trabalho.
ORAL BRASIL
Benefícios em serviços odontológicos com baixo
custo mensal.
UNIMED VITÓRIA
Os melhores planos de saúde com vantagens
especiais.
UNIMED ODONTO
Benefícios em serviços odontológicos com baixo
custo mensal.
SEMETRA
Descontos em consultas médicas, exame clínico
ocupacional, optometria, audiometria, hemograma, espirometria, eletrocardiograma, entre outros.
OUTROS SERVIÇOS
MAELY
Descontos especiais nos serviços de empena, front,
outdoor, painel eletrônico e busdoor.
LIGUESITE
Descontos de 5% a 10% na criação de sites.
APOIO FOMENTO MERCANTIL
Taxas diferenciadas para associados à CDL Vitória.
ECARDES CARTÃO BENEFÍCIO
Taxas especiais nos cartões Alimentação, Refeição e Combustível.
RECRUTAR CONSULTORIA
Desconto de 10% nos serviços de recrutamento
e seleção, treinamentos e consultoria.
MARSHAL STORE
Oferece desconto de 15% sobre qualquer produto da loja.
BANCO DE CURRÍCULOS
A CDL Vitória dispõe de um banco de dados que
armazena informações de todos os candidatos
que se registraram por meio do nosso site. Nossos
associados podem ter acesso exclusivo.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Reformas
para reanimar
a economia
As mudanças políticas amenizaram o
processo de deterioração da economia brasileira, mas necessitamos de
um avanço mais rápido na adoção de
medidas que recuperem a confiança
do empreendedor e melhorem o ambiente de negócios no país.
A retomada do crescimento e o
restabelecimento de um cenário de
normalidade no Brasil dependem da
aprovação de reformas estruturantes,
com a modernização da Previdência e da legislação trabalhista, e a adoção de
mecanismos para o melhor controle dos gastos públicos.
Em recente reunião com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da
Casa Civil, Eliseu Padilha, em Brasília, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Comércio, Serviços e Empreendedorismo (Frente CSE) defendeu essas reformas
para reconduzir a economia brasileira.
A Frente CSE reúne quase 300 membros, entre deputados e senadores, sendo
uma das maiores do Congresso Nacional. Foi criada com o objetivo de organizar
uma força legislativa para auxiliar na formulação de diretrizes que apoiem o setor.
Na reunião, o grupo também destacou a importância da simplificação tributária. É inconcebível que os empresários esbarrem em tantas dificuldades para
pagar os impostos. Sem falar na forma perversa como é feita a cobrança das
multas acessórias por parte dos governos – a obrigação acessória traz resultado negativo maior que o próprio tributo.
Outro ponto crucial é que ninguém aceita pagar mais impostos. Já se paga
bastante! Há formas de reduzir gastos, desperdícios e elevar a arrecadação sem
aumentar tributos.

Ninguém aceita pagar mais
impostos. Há formas de reduzir
gastos e elevar a arrecadação
sem aumentar tributos”
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DE DIRIGENTES
DIRIGENTESLOJISTAS
LOJISTASDE
DEVITÓRIA
VITÓRIA- -CDL
CDL

O governo precisa cortar suas despesas e não transmitir para a sociedade e empresários o ônus do descontrole dos gastos públicos.
Esperamos transparência do governo de Michel Temer em relação às
contas públicas e o empenho necessário para fazer os ajustes, de forma
paulatina e integrada com outros entes públicos, como os estados e, principalmente, o Congresso.
As medidas são duras, mas trarão
recompensa!
Boa leitura e até a próxima edição.
Cláudio Sipolatti
Presidente da CDL Vitória
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GIRO RÁPIDO

Ambulantes geram prejuízo
Devido à crise, economia informal voltou a crescer, prejudicando os lojistas, que arcam com pesados
tributos e encargos sociais e não têm como competir com os vendedores ilegais

A

pós 11 anos de seguidas quedas, a
economia informal voltou a crescer
no Brasil, segundo a Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Em Vitória, basta caminhar por alguns bairros para notar o
aumento do número de ambulantes
pelas ruas. São vendedores de doces,
salgados, brinquedos e eletrônicos,
que vivem em uma situação de ilegalidade para sustentar suas famílias.
Mas a informalidade gera um enorme prejuízo para os lojistas, pois desmotiva o comerciante regularizado e
age contra ele de maneira desleal. Afinal, como alguém vai conseguir competir com os preços de quem não arca
com a alta carga de impostos a que os
comerciantes estão submetidos?
A CDL Vitória sempre esteve atenta a essa questão e, em 2014, chegou
a levar representantes da Prefeitura
de Vitória a Belo Horizonte (MG), para
que pudessem conhecer o projeto
que retirou os camelôs do centro da
capital mineira e os transferiu para
shoppings populares.
O primeiro empreendimento desse tipo inaugurado na cidade foi o
Shopping Oiapoque, em 2003. Hoje,
Belo Horizonte tem outros centros de

Blog Demais

Movimento em shopping popular de Belo Horizonte

compras ocupados por vendedores que antes trabalhavam na informalidade.
“A CDL Vitória atua de forma incisiva no combate ao
comércio informal na capital. São constantes as reivindicações às autoridades em nome dos lojistas e nenhuma providência eficaz foi tomada ainda. Não somos
contra os ambulantes, mas não aprovamos a forma de
atuação que muitos vendedores de rua têm usado. É
muito importante que os comerciantes também estejam engajados nessa causa”, afirmou o presidente da
CDL Vitória, Cláudio Sipolatti.
A Prefeitura de Vitória informou que estuda se há
viabilidade de implantação de um shopping popular
no Centro. A ideia é que o projeto seja feito em parceria
com entidades que representem o comércio no local e
associações de moradores.

Superação para vencer!

SPC Brasil

Ao longo de 2016, o SPC Brasil tem realizado diversos seminários
regionais, com o objetivo de contribuir para aumentar a renda das
entidades. Nos dias 24 e 25 de agosto, Vitória sediou o encontro,
que reuniu, no Hotel Sheraton, diretores e funcionários de CDLs do
Espírito Santo e do Rio de Janeiro.
No evento, que teve como tema “Superação Para Vencer”, foi
apresentado o portfólio de produtos do SPC Brasil e cases enviados
pelas entidades, entre outros temas relevantes para o setor lojista.
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PRODUTO

Com a saúde em dia

V

A CDL Vitória oferece as melhores opções de planos de saúde e
odontológico para os seus associados, com preços e condições especiais
ocê está à procura de planos de saúde e odontológico
para os seus funcionários? A CDL Vitória oferece as melhores opções. A entidade coloca à disposição de seus
associados serviços com preços e condições especiais.
Os lojistas contam com uma tabela diferenciada do
mercado, com atendimento personalizado para suas
demandas, com planos adequados às necessidades
de sua empresa e com facilidades de pagamento, por
meio de faturamento direto com a Unimed.
No caso do Plano de Saúde Unimed Empresarial, os
preços partem de R$ 82,56 (valor de 0 a 18 anos – enfermaria). O serviço tem cobertura nacional, estadual e
regional e inclui a área de obstetrícia.
Já o Plano Unimed Odonto, regulamentado pela
Agência Nacional de Saúde (ANS), oferece cobertura nacional e ampla rede credenciada por mensalidades a
partir de R$ 20,21.
A CDL Vitória, por meio de sua corretora, também
disponibiliza o seguro saúde, com descontos especiais
para associados.
São planos em que o beneficiário pode escolher
livremente os profissionais de saúde, recebendo o
reembolso de despesas cobertas, ou pode utilizar uma
ampla rede de abrangência nacional formada por mé-

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL

dicos e clínicas distribuídas pelo Brasil. O atendimento é sem burocracia
e o beneficiário conta com a credibilidade e a solidez das seguradoras
que atuam no país.
A Corretora Vitória também trabalha com outros tipos de seguro e planos de saúde. Confira!
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CAPA

Hora de ir às urnas
Os brasileiros vão eleger mais uma vez candidatos que representam melhor os seus interesses e
os de seu município. É importante participar e acompanhar mais o que se passa no cenário político

N

o próximo mês de outubro, os brasileiros mais uma vez vão às urnas para
escolher os candidatos que representam melhor os seus interesses e os de
seu município. É um momento muito
importante para os cidadãos, pois nas
cidades são aplicadas as políticas públicas que mais influenciam a vivência
das pessoas, como programas relacionados à saúde, ao meio ambiente
e à educação.
Ou seja, prefeitos e vereadores
exercem um papel essencial na implementação desses projetos, por isso, é
fundamental que todos façam um
voto consciente.
“Acompanhar o desempenho de representantes da coletividade torna-se
estratégico na medida em que os valores republicanos tão propalados têm

de ser preservados. Isso significa garantir direitos das
minorias, mas também e, principalmente, das maiorias”, afirmou o professor doutor do Departamento de
História da Ufes, Carlos Vinícius Costa de Mendonça.
Mas qual seria a fórmula para votar consciente?
Bom, a primeira dica é acompanhar com mais atenção
e critério tudo que ocorre em sua cidade, estado e país.
“Nem todos compreendem a influência que as decisões políticas têm em suas vidas cotidianas, goste-se ou não de política. Nesse sentido, seria importante participar e acompanhar mais o que se passa no
cenário político”, disse Vitor de Angelo, professor do
mestrado em Sociologia Política da UVV e doutor em
Ciências Sociais.
Segundo ele, não há uma receita para se identificar um bom político. “Dizer que alguém é ‘bom’ é um
juízo de valor. Portanto, depende muito do que cada
um considera ‘bom’. No entanto, sem dúvida alguma,
é um bom político aquele que trabalha responsivamente para representar sua base eleitoral”.

“É a oportunidade de melhorar”
Para o presidente da CDL Vitória, Cláudio Sipolatti, o lojista
deve estar preparado para votar em candidatos bem preparados e que o representem, pois essa é a oportunidade que
ele tem de melhorar a situação do seu município e, consequentemente, do país. “É hora de ser um cidadão que ajuda
a decidir o futuro do Brasil”, afirmou.
O professor Carlos Vinícius acredita que a categoria dos
lojistas tem que procurar legitimar candidatos que conhe-
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çam a complexidade do setor e as suas demandas mais
substantivas: redução de impostos, segurança, desburocratização e concorrência desleal.
“Os lojistas também podem orientar os seus colaboradores para não venderem seus votos. Antes de pensar em
vantagens pessoais, o eleitor deve pensar na coletividade:
o que as pessoas que me rodeiam querem? É esse questionamento que precisa ser feito”, ressaltou Sipolatti.

SETEMBRO 2016

CAPA

Eleitor precisa fiscalizar

O

Depois das eleições, é importante que cada cidadão acompanhe o trabalho
de seus representantes, especialmente aqueles que ajudou a eleger
trabalho do eleitor não acaba após as eleições. Afinal, o processo eleitoral é apenas
uma primeira etapa de um longo ciclo, que
se repete a cada quatro anos.
Definidos os eleitos, é importante que
cada cidadão acompanhe e fiscalize o
trabalho de seus representantes, especialmente aqueles que ajudou a eleger.
“Atualmente, com a revolução tecnológica, ficou mais fácil acompanhar as ações
dos políticos e das autoridades que nos
representam. A transparência passou a
ser uma realidade no imaginário coletivo
brasileiro”, afirmou o professor doutor do
Departamento de História da Ufes, Carlos
Vinícius Costa de Mendonça.
O professor do mestrado em Sociologia
Política da UVV e doutor em Ciências Sociais
Vitor de Angelo concorda que é importante
monitorar o poder público, mas disse que
é um peso muito grande atribuir ao eleitor,
que é um cidadão com outros afazeres, o
papel de acompanhar o mandato.
“Esse é um problema a ser enfrentado pelo nosso modelo político. Hoje, essa

Sebrae ES

‘fiscalização’ fica por conta de ONGs, associações das mais
diversas e lideranças isoladas, em vez do eleitor comum. Por
isso, poderíamos pensar em que medida as instituições políticas colaboram para que, uma vez eleitos, os políticos fiquem distantes daqueles que os elegeram. Mudar isso seria
uma alternativa”, avaliou.

Candidatos visitam a CDL Vitória
O presidente da CDL Vitória, Cláudio
Sipolatti, recebeu a visita dos candidatos à Prefeitura da capital Amaro
Neto (SDD), Luciano Rezende (PPS) e Lelo
Coimbra (PMDB), que aparecem nas
primeiras posições nas pesquisas de
intenção de voto.

Nos encontros, os políticos apresentaram algumas de suas propostas de governo, principalmente aquelas que dizem respeito ao comércio,
e também ouviram as principais
demandas do setor. “Entendemos
que, para termos um comércio forte,

precisamos de uma cidade forte e
que cuide da sua população. Por isso,
enquanto entidade representativa, a
CDL Vitória é e sempre será parceira
de projetos que busquem o desenvolvimento da nossa capital”, afirmou
Sipolatti.

Marcos Salles/Divulgação

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL
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EVENTO

Convenção: educar e
construir novos rumos
A CDL Vitória participou da 55ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, na Bahia,
evento que reuniu empresários de todo o Brasil e de alguns países da América do Sul

A

CDL Vitória marcou presença na 55ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, de 1º a 4 de setembro, na
Praia do Forte (BA), evento que ressaltou a classe lojista do Brasil e proporcionou o crescimento de empresas, indústrias, instituições e de prestadores de
serviços que têm interesse no segmento.
A programação incluiu um painel sobre inovação
que contou com a participação do vice-presidente da
CDL Vitória, Adriano Ohnesorge, que apresentou o projeto Inova Varejo, lançado pela CDL Jovem nacional.
Trata-se de uma plataforma que tem o objetivo
de promover a disseminação de informações sobre
ferramentas de baixo custo e fácil uso para transformar o negócio do micro e pequeno comerciante por
meio da inovação.
“Recente pesquisa do SPC Brasil apontou que 78,3%
dos jovens empreendedores têm interesse em novas
tecnologias para acelerar o crescimento de suas empresas. O Inova Varejo foi criado para ajudar esses empresários a identificar na inovação um instrumento
de valor e de ganho de competividade, melhorando o
desempenho da empresa, a diminuição de custos e o
aumento das margens de lucro”, explicou Adriano, que
coordena a CDL Jovem no Espírito Santo.

Para desenvolver o Inova Varejo, a CDL
Jovem testou mais de 300 ferramentas
que impulsionam a performance e a gestão dos varejistas.
A Convenção também reuniu representantes da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs). Durante o encontro, eles debateram pontos
importantes da agenda do setor, como a
normatização do trabalho intermitente, a
regulamentação dos meios de pagamentos, a desburocratização do ambiente
empresarial, melhorias na legislação trabalhista e a simplificação da legislação
tributária.

CNDL

Dirigentes na abertura da Convenção Nacional do Comércio Lojista
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Adriano apresentou o Inova Varejo
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ENTREVISTA

Soluções de crédito
“Nossos lojistas
parceiros
contam com
uma equipe
comercial
altamente
treinada para
fornecer todo
apoio necessário
nas vendas”
Quais os principais produtos e
serviços que a Dacasa oferece
aos lojistas?
Nossos lojistas parceiros contam com uma equipe comercial
altamente treinada para fornecer todo apoio necessário em
suas vendas. Além do CDC e das
operações de cartão de crédito, a
Dacasa disponibiliza uma Central
de Atendimento exclusiva para
eles, e também plataformas de
vendas, como a DacasaNET.
De que forma a financeira se diferencia das concorrentes?
A Dacasa tem um amplo mix
de serviços e produtos voltados
para atender vários perfis de público. Nossas lojas, além de ofertarem várias modalidades de crédito, também contam com o serviço
de Pague Suas Contas, para facilitar ainda mais a vida dos clientes,
que podem de forma segura pagar suas contas em nossos caixas.

A Dacasa Financeira iniciou as suas atividades em 1982, com o objetivo de
oferecer soluções de crédito por meio de um mix de produtos e serviços
diferenciados, ofertados nas lojas próprias e nos lojistas parceiros. Hoje, a
empresa tem 44 filiais e mais de 20 mil pontos de vendas distribuídos nos
estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, com uma
carteira com mais de três milhões de clientes. Nesta entrevista, o CEO e diretor
geral da Dacasa, LEONARDO DADALTO, destaca os diferenciais da instituição.
A financeira procura se adaptar à realidade do mercado, buscando novos produtos a preços
acessíveis, que visam somente facilitar a vida de seus clientes. Também investe em seus colaboradores, promovendo treinamentos e
demais iniciativas motivacionais
voltadas para construir uma cultura de atendimento diferenciado.
Devido à crise econômica, a
inadimplência vem crescendo.
Como a empresa lida com esse
cenário?
Um dos caminhos que encontramos foi abrir as portas para a
negociação de dívidas. Neste ano,
já estivemos presentes em diversos mutirões de renegociação,
além de promovermos feirões
nas lojas próprias, em que reduzimos os juros para que o maior
número de clientes possível pudesse negociar e recuperar seu
crédito no mercado.
Todas as lojas da Dacasa realizam esse serviço diariamente,
bem como nosso atendimento
via call center, e temos um forte
trabalho de orientação ao crédito.
Há previsão de lançamento de
algum novo produto ou serviço
para este ano?
Começamos o ano de 2016
lançando novos serviços e produ-

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL

O atual momento econômico
do país requer uma estratégia
sólida para driblar a
inadimplência”

tos, como o aplicativo dos cartões Dacasa, além de
novos produtos voltados para saúde e segurança,
como os seguros Lar Protegido e Melhor Idade, entre
outros. Estamos sempre em busca de inovações.
A empresa está satisfeita com a parceria com a
CDL Vitória?
Consideramos uma grande parceria. A missão
da CDL vem ao encontro de algumas das nossas
iniciativas, que são se desenvolver e alavancar os
negócios de forma sustentável.
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CDL JOVEM

A importância das bikes
na mobilidade urbana
A CDL Jovem Vitória vai realizar o 8º Pedalar para Respirar, evento que chama
atenção para o aumento da poluição provocada pelos veículos motorizados

P

ara estimular uma reflexão sobre o
uso excessivo do automóvel, além
de propor às pessoas que dirigem
todos os dias que revejam a dependência que criaram em relação ao
carro ou à moto, a CDL Jovem Vitória
realizará o 8º Pedalar para Respirar,
no dia 25 de setembro, evento que
já faz parte do calendário oficial da
cidade.
Centenas de ciclistas sairão da
Praça do Papa, na Enseada do Suá,
seguirão em direção ao Clube Álvares Cabral, passarão pelo Centro, Vila
Rubim e Ponte Seca, darão a volta
próximo ao Porto de Vitória e voltarão para a Praça do Papa.
Segundo o presidente da CDL Jovem,
Bruno Mazzei, a ideia é incentivar as pessoas a experimentarem, pelo menos
nesse dia, formas alternativas de mobilidade, além da carona solidária.

“Queremos chamar a atenção para o aumento da
poluição provocada pelos veículos motorizados, prejudicando a qualidade de vida da população, e estimular um estilo de vida saudável. Vale lembrar que a
Ponte Seca, que faz parte do trajeto, foi reaberta recentemente, após ficar alguns meses em reforma. É
importante que o cidadão de Vitória utilize e valorize
esse novo espaço que foi restaurado”, afirmou Mazzei.
Na concentração do Pedalar, haverá aferição de
pressão, distribuição de água e uma mesa de frutas
para os participantes. Os ciclistas também farão alongamento auxiliados por um personal trainer.
Para garantir a segurança de todos, batedores da
Guarda Municipal vão organizar o trânsito durante o
trajeto. Além disso, membros da Federação Capixaba
de Ciclismo formarão um cordão de isolamento para
manter a unidade do grupo.
Neste ano, na chegada do percurso, haverá foodbikes e um DJ animando a galera. “Com esse evento,
também esperamos alertar os órgãos competentes para a necessidade de segurança nas ciclovias”,
acrescentou Mazzei.

Edição de 2015 do Pedalar para Respirar: ideia é estimular formas alternativas de mobilidade para melhorar a
qualidade de vida da população
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CDL JOVEM

O Brasil e o mundo
empreendem aqui!
O evento Youth Businesses Ecosystem Summit conectou e inspirou jovens
empreendedores do Brasil e do mundo por meio da história de líderes transformadores

Letícia Guimarães/No rock

O

mundo está cheio de profissionais incríveis, com ideias e projetos incríveis.
E o encontro dessas pessoas só pode
gerar projetos grandiosos. Esse foi o
clima do Youth Businesses Ecosystem
Summit, evento promovido em Vitória pela Federação Capixaba do Jovem
Empreendedor (Fecaje), entre os dias 24
e 26 de agosto, que conectou e inspirou
jovens empreendedores de vários cantos do planeta por meio da história de
líderes transformadores.
A CDL Vitória foi uma das patrocinadoras do evento, que contou com a

presença do governador Paulo Hartung e de grandes executivos.
Com o tema “ES – O Brasil e o mundo empreendem aqui!”,
o YBE disseminou as potencialidades do Espírito Santo para o
Brasil e o mundo, destacando iniciativas locais de renomados
empreendedores e empresários.
A programação ocorreu na Federação das Indústrias do
Espírito Santo (Findes), no auditório da CDL Vitória e em outros locais da capital. Paralelo ao YBE 2016, foi realizada a 78ª
edição da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Confederação
Nacional dos Jovens Empresários (Conaje) e a Reunião do Bloco Mercosul.
Entre os palestrantes estavam Francisco Nunes, superintendente de Negócios em Logística de Carga da Infraero; Guto
Ferreira, presidente da Agência Nacional de Desenvolvimento
e Inovação; Caito Maia, CEO da Chilli Beans; Fernando Cinelli,
CEO da Apex Partners; Renzo Colnago, diretor-presidente da
Prodest; Marcílio Machado, presidente do Sindiex; além de outros convidados.
“O YBE conectou a todos no propósito de gerar negócios e
oportunidades e discutir o desenvolvimento”, afirmou Bruno
Mazzei, presidente da CDL Jovem Vitória.

Em busca de aprimoramento profissional, membros da
CDL Jovem Vitória e de outras entidades filiadas à Federação Capixaba do Jovem Empreendedor (Fecaje) participam de um curso de MBA em Liderança e Desenvolvimento Humano, na Fucape Business School.
Entre os alunos estão os quatro ex-presidentes da
CDL Jovem Vitória, Vinicius Ventorim, Leonardo Krohling,
Renzo Nogueira e Adriano Ohnesorge, e o atual presidente, Bruno Mazzei.
“Nossa primeira matéria foi Comportamento Individual. Aprendemos uma frase que retrata bem a responsabilidade de cada indivíduo nas decisões diárias, das

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA - CDL

MBA

Liderança e desenvolvimento humano

mais simples às mais complicadas: ‘O indivíduo é responsável pelo que obtém em sua vida. A estrutura e os fatores externos podem dificultar o progresso, mas ainda assim ele conserva seu poder de escolha’. O curso tem nos
proporcionado um grande crescimento”, afirmou Mazzei.
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