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CDL, MP, prefeitura e vereadores definem acordo sobre alvarás
em Uberlândia

A sede da CDL Uberlândia foi o local onde aconteceu no dia 28 de maio uma importante reunião
para os empresários de Uberlândia. Ela foi uma continuidade da realizada no dia 19 do mês passado.
Nas duas oportunidades, participaram o Dr. Fabrício José de Fonseca Pinto – promotor do Ministério
Público (MP), José Calderani – secretário de Planejamento Urbano, vereadores e Cícero Novaes,
presidente da CDL Uberlândia.
Durante a reunião realizada no final de maio foram definidos direcionamentos sobre a questão
do habite-se e do Alvará de Funcionamento. Os vereadores Adriano Zago, Doca Mastroiano, Rodi
Borges, Ismar Prado e David Thomaz participaram das reuniões, preocupados com os empresários
da cidade. Eles vão propor um projeto de lei, em prol da solução de um problema que atinge
12.000 estabelecimentos que estão com alvarás de funcionamento indeferidos. Este projeto
concederá prazo de seis meses para regularização do alvará de acessibilidade e segurança. Para
isso, deverá ser apresentando um projeto técnico, desenvolvido por um engenheiro ou arquiteto.
Os comerciantes e empresários terão de fazer ajustes no projeto das construções e apresentá-lo
ao Corpo de Bombeiros e à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, que irão averiguar se
ele atende aos requisitos exigidos. Após o prazo definido, caso o local não tenha sido adaptado
será fechado. Ainda fazendo parte do projeto de lei, devem ser separados o habite-se do alvará.
O projeto será de autoria do Legislativo e deve ser votado ainda este mês.
O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Uberlândia, Cícero Novaes, destaca
que em breve será realizada uma reunião para esclarecer e explicar aos empresários todos os
pontos definidos durante as reuniões.

Novo estacionamento rotativo em Uberlândia apresentado aos
empresários
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia no dia 20 de maio realizou uma reunião com os associados
para apresentar e debater a implantação do sistema da Zona Azul Digital. Foi feita a demonstração do uso
do parquímetro. Participaram empresários, Polícia Militar, representantes do Consórcio de Estacionamento
Rotativo de Uberlândia e da Prefeitura de Uberlândia e o Assessor Comandante de Operações, Onei Silvério.
São 2,7 mil vagas e 60 parquímetros. Durante o encontro, o secretário municipal de Trânsito e Transporte,
Alexandre Andrade esclareceu dúvidas sobre o funcionamento do novo sistema de estacionamento. A reunião
entre os comerciantes foi estratégica para esclarecer e propor soluções para alguns pontos do novo modelo
de estacionar.
Desde o dia 03 de junho começou a cobrança por estacionamento rotativo no hipercentro de Uberlândia. O
motorista deve digitar a placa, realizar o pagamento nos parquímetros utilizando moedas, cartão pré-pago ou
aplicativo para celular, retirar o ticket que deve ser colocado em local visível no veículo para que ele não seja
notificado. É permitido que o usuário fique até o máximo de duas horas na mesma vaga que não é numerada.

Saiba mais detalhes sobre as formas de pagamento:
•Moedas – o sistema aceita até 24 moedas por vez, entre R$ 0,05 e R$ 1,00;
•Cartão recarregável – o cartão pode ser adquirido na central, localizada na Avenida Cesário Alvim, 409 –
Centro. Há uma tarifa de R$ 5 para emissão, que pode ser reembolsada caso o usuário resolva devolver o
cartão, desde que ele esteja em boas condições;
•Aplicativo Fácil Estacionar – o usuário baixa o aplicativo, faz cadastro e compra até R$ 50 de crédito. Com
isso, ele pode pagar pela vaga diretamente pelo smartphone.
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Diretor CDL Destaque

Rosita Leite Fialho - Diretora de Marketing da CDL Uberlândia

Este mês no “CDL em Ação”, você acompanha mais uma entrevista para
coluna “Diretor CDL Destaque”. Nós conversamos com Isabel Rosita Leite
Fialho, diretora de Marketing da CDL Uberlândia e que exerce a função
de gerente de Marketing Corporativo do ISO Olhos. Este espaço foi criado
para que você associado conheça um pouco mais sobre a nova diretoria da
entidade. Isabel contará a seguir um pouco da sua história, experiências e
desafios profissionais. Acompanhe:

Há quanto tempo é filiada à CDL?

Somos associados à CDL há quase 17 anos, desde
a fundação do Instituto de Saúde Ocular – ISO Olhos
- em 1998. Acreditamos que o associativismo é um
caminho para crescer como empresa e participar do
desenvolvimento da cidade, mantendo as relações
comerciais, além de estar politicamente correta nas
condutas corporativas.
Fale da sua trajetória profissional?

Tenho uma história profissional como executiva
em áreas Administrativas e Financeiras de grandes
empresas de Uberlândia como Martins, Souza Cruz,
Algar, SEBRAE e também na Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas (FCDL). Fui professora
universitária na Unitri. Sou gestora do ISO Olhos,
desde o surgimento da empresa criada pela visão
estratégica de três médicos empreendedores,
idealizando ser a melhor no segmento médico em
Uberlândia, abrindo caminhos para novas regras e
reconhecimento do mercado.
Quais os principais desafios?

Existem desafios todos os dias, independente
de governos e políticas econômicas. As empresas
tendem a absorver as tendências de mercado. Umas
melhores que as outras. Vai depender da gestão e
de como movem suas estratégias.
O que representa a sua diretoria?

A minha diretoria atua no direcionamento e
definições de estratégias de comunicação, marketing
e também contribuindo com a área político
institucional para fortalecimento da entidade
juntamente com os associados.

O que a CDL representa para sua história profissional?

A CDL representa conexão com o mercado,
com a modernidade e as boas práticas de gestão,
competitividade, inovação aliado a perenidade
das empresas e seus negócios. É muito importante
estarmos juntos com outros empresários para
melhor traçarmos a trajetória profissional dos
desempenhos individuais. Acredito que a entidade
viabiliza o fomento aos negócios principalmente
da geração de crédito e outros benefícios. Junto
à capacitação dos colaboradores das empresas
associadas com a entrega de serviços da
Fundação CDL. Outro fator que preciso destacar
desta conectividade com a CDL, é o incentivo à
sustentabilidade e aos projetos sociais através
do selo Empresa Cidadã, já que sempre sou
uma precursora e ativista. No ISO Olhos temos o
programa social “Ver para Reviver” que facilita o
acesso a reabilitação visual. Ele é direcionado à
comunidade carente, desde o ano 2.000. Somos
premiados e reconhecidos por termos uma prática
constante e sustentável.
Há alguma mensagem que gostaria de compartilhar
com os associados?

Existe uma tendência dos empresários bem
sucedidos que “juntos somos mais”. Portanto
estar associado a instituições de renome e de
alta confiabilidade como a CDL representa estar
no caminho de uma boa gestão empresarial e
sucesso nos negócios. No cenário atual de muitas
incertezas, o gestor deve criar uma motivação
extra e um certo otimismo para se adequar e
buscar novas oportunidades .

50 empresas formalizadas durante Mutirão para o Microempreendedor
No dia 09 de junho, pela primeira vez, aconteceu o Mutirão para o Microempreendedor, parceria da CDL
Uberlândia, SEBRAE e a Fundação CDL. A iniciativa teve o objetivo de possibilitar que pequenos empresários
pudessem regularizar sua situação e aproveitar os benefícios que a iniciativa ofereceu. De acordo com Lécia Queiroz,
gerente executiva da CDL, o Mutirão foi a oportunidade para que os empresários pudessem ter isenção de taxas
para o registro da empresa, emissão de alvará pela internet e ausência de burocracia. A gerente destaca ainda que
no próximo ano poderá ser realizado um novo mutirão. Foram abertas 50 microempresas.
“A parceria foi excelente! O SEBRAE não tinha feito nenhum tipo de atividade desse porte com outra entidade,
a primeira foi a CDL. Houve procura grande das pessoas para obter conhecimento, participar da palestra, de dois
minicursos e formalizar a empresa. Mostramos que uma empresa não é um bicho de sete cabeças, que se tiver
organização e controle fica mais fácil de ser administrada”, destaca Alexandre Tronconi, analista do SEBRAE.
Durante todo o dia foi realizada a palestra “Passo a Passo para a formalização” e os minicursos em Vendas e
Finanças. Os eventos contaram com salas lotadas de pessoas que viram na formalização uma importante ferramenta
de crescimento e profissionalização.
Conheça os benefícios que a formalização possibilita:
•Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
•Emissão de nota fiscal
•Acesso a financiamentos e participação de licitações públicas
•Garantia de cobertura da Previdência Social
•Cobertura previdenciária
•Acesso a produtos e serviços bancários
•Compras e vendas em conjunto
•Controles simplificados
•Facilidade para vender para o governo
•Segurança jurídica.

Palestra destaca que é preciso surpreender e encantar os clientes
A CDL Convenções e Eventos ficou lotada para acompanhar
a palestra do professor Marins sobre o tema “O mercado
brasileiro e suas oportunidades” que aconteceu no dia 09
de junho. Participaram cerca de 350 pessoas. A entrada era
um quilo de alimento não perecível, que foi doado à AACD
- Associação de Assistência à Criança Deficiente. Foram
arrecadados 285 quilos de alimentos, 45 litros de leite, 19 litros
de óleo. Esta foi uma iniciativa do Consórcio Saga em parceria
com a CDL Uberlândia e apoio do SEBRAE.
Durante a palestra foram abordados temas como a previsão
da economia para os próximos anos. De acordo com o professor Marins, “o Brasil atualmente é a sexta economia
do mundo. No ano de 2040 o país ocupará a quarta posição. Ele tem prontidão para o consumo, e o mundo tem
grande perspectiva com o país. São várias vantagens estratégicas corporativas: não tem fronteiras e brigas por
questões religiosas, é multicultural e com grande capacidade para desenvolvimento do agronegócio, na produção
de grãos e carnes”.

Estudantes, associados à CDL e empresários tiveram momentos de muito aprendizado com o professor Marins.
“Devemos ser amigos da mudança. Para se manter no mercado é preciso animação, disposição e atitude. O sucesso
é uma corrida, sem linha de chegada. É preciso estar sempre estudando, aprimorando, conhecendo o mercado,
propondo diferenciações que o cliente esteja disposto a pagar”, ressalta Marins. De acordo com pesquisa realizada
pelo palestrante, para 90% dos mais de 43.000 entrevistados: atendimento, cumprimento do que se promete e
qualidade são os itens mais importantes para cada um deles. Não se deve perguntar o que o cliente deseja, mas
mostrar opções, surpreender e encantar cada um com produtos e serviços.

Empresários contam com orientação Jurídica da CDL
Orientar os associados filiados à CDL Uberlândia nos diversos ramos do Direito, com ênfase nas áreas Empresarial
e Consumerista, são algumas das ações desenvolvidas pelo departamento Jurídico da Entidade, além de atender a
área institucional da CDL e consumidores que buscam esclarecimentos junto ao banco de dados SPC.
Estratégica, a área pode contribuir com cada empresário no esclarecimento sobre os assuntos jurídicos que mais
repercutem em cada segmento associado a CDL, especialmente no tocante a contratos, registros de SPC e direitos
do consumidor. O departamento conta com profissionais capacitados para esclarecer as dúvidas dos associados,
tanto em relação à legislação vigente quanto aos problemas e soluções específicas do cotidiano empresarial.
“A área Jurídica da CDL é ampla, pois atuamos com todas as questões jurídicas que têm relação direta com o dia
a dia das empresas. É uma preocupação da CDL Uberlândia que os nossos associados estejam bem informados e
orientados”, destaca Theandra Abi Rached, gerente Jurídica da CDL Uberlândia.
O atendimento da assessoria jurídica é em caráter consultivo e prestado através de atendimento individual
ao associado CDL UDI, por telefone, e-mail ou presencial através de agendamento de horário. O departamento
Jurídico da CDL Uberlândia está localizado na Avenida Belo Horizonte, 1290 – Bairro Osvaldo Rezende – 3º andar.
Os telefones são 3239-3477/ 3239-3497.

Parceria com a Autus concede
descontos aos associados
Este é mais um benefício que a CDL Uberlândia
oferece aos seus associados! O programa estabelece
descontos entre as empresas associadas através de
um convênio firmado com a Autus.
Para usufruir desta facilidade, o representante da
empresa deve solicitar junto a CDL uma declaração
de vinculo associativo. “Com este documento ele
consegue descontos na compra de veículos, na
concessionária Autus que podem chegar a 13%.
Destaca Lécia Queiroz, gerente executiva da CDL
Uberlândia.
O projeto concede excelentes descontos para as
empresas associadas, proprietários e colaboradores.
Para mais informações
Autus – 3230-8000/ 3230-8200.
CDL Uberlândia - 3239-3400

Empresa em Destaque
Em maio a Distribuidora Domingues completou 34 anos
de fundação. Atuando em todo o Triângulo Mineiro, Alto
Paranaíba e Sudoeste Goiano. A empresa entrega itens
ligados à produção de móveis sob medida. São 8.000 produtos como ferragens, produtos químicos, laminados
decorativos, ferramentas manuais e elétricas, máquinas estacionárias, compensados, MDF e muito mais.
Um dos diferenciais da Distribuidora Domingues é o atendimento realizado através dos seus consultores de
vendas que possuem conhecimento técnico sobre aplicação e funcionalidade dos mais diversos itens de ferragens
para móveis, acabamento com produtos químicos para madeira e muito outros, sempre atualizada com as
últimas tendências de mercado. Além do corte em MDF, colagem de fita de borda e projetos personalizados, são
oferecidos workshops, treinamentos para os parceiros de negócios, bem como serviços de entrega com eficiência
e pontualidade.
Preocupada com a geração de valores em toda sua cadeia de produção e distribuição, parceira de seus clientes,
atua no desenvolvimento de móveis sob medida de forma sustentável. “Comprometimento, honestidade,
simplicidade, trabalhar com paixão e pró atividade é o nosso lema”, afirma Antônio Domingues Neto um dos
diretores.
Entre em contato ou acesse o site e conheça todos os produtos e serviços oferecidos, além de um pouco mais da
história da empresa. Distribuidora Domingues - Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 447 – Bairro Roosevelt. Telefone:
(34) 3291-1800 ou www.distribuidoradomingues.com

Projeto Crescer Aprendiz - novas turmas começaram em junho
As aulas da segunda turma do projeto Crescer Aprendiz, uma parceria da Fundação CDL com a Prefeitura de
Uberlândia, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, começaram no dia 15 de junho e
atendem jovens de 14 a 17 anos. O projeto tem como principal objetivo preparar os jovens para o mundo do
trabalho. As aulas acontecem na Rede Crescer Estação Cidadania e nos CRAS dos bairros: Tibery, Mansour, Morumbi,
Laranjeiras, Jardim Célia, Marta Helena, Tapuirama, São Jorge e Shopping Park.
No dia 18 de maio realizou-se a formatura da primeira turma do projeto Crescer Aprendiz. Participaram do
momento Cicero Heraldo Novaes, presidente da CDL Uberlândia; Humberto Jardim, presidente da Fundação
CDL; Bânia Poli, coordenadora executiva da Fundação CDL. Também participaram Gilmar Machado, Prefeito de
Uberlândia, Denise Portes, secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho e Tenente Lúcio, Deputado Federal.
Pais, familiares, amigos, professores do projeto, coordenadores das unidades e equipe da secretaria comemoraram
a etapa vencida por cada jovem. Participaram ainda as empresas parceiras Politriz e TV Paranaíba. “Agradecemos
a Fundação CDL Uberlândia pela parceria e excelência nos serviços prestados”, ressaltou Denise Portes, secretária
municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho.
Após a conclusão do projeto, os jovens podem ser encaminhados para oportunidades de primeiro emprego,
programas de estágio e de jovem aprendiz. “A Fundação CDL desenvolve no projeto competências profissionais
para que o jovem esteja mais bem preparado a obter o primeiro emprego”, destaca Humberto Jardim, presidente
da Fundação CDL. De acordo com o presidente da CDL Uberlândia, Cicero Heraldo Novaes, “já temos comprovado
que a parceria bem sucedida entre a Fundação CDL e a prefeitura fidedignamente promove geração de emprego e
renda aos jovens uberlandenses”.

Informações
(34)3239-3492
www.cdludi.org.br

CDL Anúncios
Leve as informações de seus produtos
para a casa do seu cliente.

Mais Informações: 3239-3413

Agenda Mais 2015

JULHO

06 a 15/07

Rotinas Administrativas e Financeiras
Horário: 19h às 22h C.H.: 24 horas
20 a 23/07

Comunicação Interpessoal e Produtividade
Horário: 19h às 22h C.H.: 12 horas
20 a 23/07

Análise de Crédito e Risco
Horário: 19h às 22h C.H.: 12 horas
27 a 30/07

Gestão Financeira e Fluxo de Caixa
Horário: 19h às 22h C.H.: 12 horas
É reservado à Fundação CDL o direito de cancelar qualquer curso caso não haja número suficiente
de alunos para a sua realização, bem como proceder a eventuais alterações.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
34 3239 3511 | 3239 3459

comercialcursos@fundacaocdl.org.br
www.facebook.com/pages/FundacaoCDL

Expediente
Marketing - CDL Uberlândia
3239 3465 | marketing@cdludi.org.br

Serifa Comunicação
3224 6084 | assessoria@serifacomunicacao.com.br

Fone: 34 3239 3412 / 3239 3413 - Fax: 34 3239 3482

Av. Belo Horizonte, 1290 - Bairro Osvaldo - CEP 38400 454 - Uberlândia MG
/cdluberlandia
@CDLUberlandia w www.cdludi.org.br

