Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis – 50 anos
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis é a entidade representativa da
classe lojista. Fundada em 22 de outubro de 1967, mantém-se fiel no objetivo
de realizar ações de qualidade para fins de auxílio aos empresários do
comércio e prestação de serviços de Divinópolis.
História
A primeira CDL foi fundada em 1955, na cidade do Rio de Janeiro. Num
primeiro momento, surgiu com o nome de Clube de Diretores Lojistas, com o
objetivo de representar os lojistas em âmbito municipal, sendo formada por
empresas associadas que se reúnem regularmente para, em conjunto,
deliberar sobre providências, ações, estudos, estratégias, trocas de ideias e
informações, bem como todo o necessário para o desenvolvimento da atividade
lojista.
Em 22 de Outubro de 1967 foi criado o Clube de Diretores Lojistas de
Divinópolis, por lojistas visionários que encontraram no movimento, a força
para fomentar o comércio e prestação de serviço da cidade.
A Troca do nome da Entidade, de Clube de Diretores Lojistas para Câmara de
Dirigentes Lojistas, ocorreu em meados de 1993, pois, o Movimento Lojista
necessitava de um nome que expressasse a legitimidade da representação do
varejo e a partir daí algumas mudanças foram sugeridas no Estatuto da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL.
Foram muitos os desafios enfrentados por cada diretoria que assumiu a
entidade nestes 50 anos, desde a organização do banco de dados do SPC,
estrutura administrativa, captação de associados, informatização, conquista da
credibilidade e da sede própria, além da economia do país, que historicamente,
sempre sofreu profundas mudanças.
Atualmente, a CDL Divinópolis é cotista no sistema do SPC BRASIL, sem falar
nos inúmeros investimentos tecnológicos permitem, atualmente, contar com um
banco de dados a nível nacional.
A cada triênio uma nova diretoria, empresários do comércio e da prestação de
serviços, assumem as funções, voluntariamente, de perpetuar a luta em prol
movimento lojista na cidade.
50 anos
No próximo dia 22 de outubro de 2017, a CDL Divinópolis completa 50 anos e
pela primeira vez uma mulher assume o posto máximo dento da Entidade, a
Presidência.
Dentre vários desafios, trabalhar o associativismo como ferramenta da
mudança é o foco da gestão do cinquentenário da Entidade.
Missão

“Representar e apoiar o comércio e prestação de serviços de Divinópolis
através da defesa da classe empresarial e ações em prol dos associados.”
Valores
- Compromisso com o associado.
- Transparência.
- Colaboração.
- Comprometimento.
Atualmente, a composição da diretoria que se dispuseram voluntariamente a
trabalhar em prol do fomento dos setores que a entidade representa, para o
triênio de 2017/2019 são:
- Presidente - Alexandra Elisa Galvão Barros, Gemáquinas.
- Vice-presidente - Mônica Simões Machado Vítor, Qualific Adm. de
Condomínios.
- Vice-presidência Administrativa: José Ângelo de Abreu, da Ângelo
Confecções e Rafael Pinto Nogueira, da Gráfica Serfor.
- Vice-presidência de Ações Institucionais: Luiz Ângelo Coutinho Gonçalves, do
Luiz Fotógrafo e Petrônio Mendes de Aquino, da Eletro Musical.
- Vice-presidência de Tecnologia: Heider Vitor de Freitas, da Mais Soluções e
Evaldo Henriques da Silva, da Divilub.
- Vice-presidência de Marketing Institucional: Cléber Severiano Reis Pereira, da
Divilustres e José Libério de Sousa, do Supermercado Josyldo.
- Vice-presidência de Promoções e Eventos: Diogo Henrique Costa e Santos,
do Bazar 70 e Cláudia Cristina Silva Reis, da Plataforma Vogue.
- Vice-presidência para Assuntos de Caráter Público, Oficial e de
Comunicação: Ilio Milani, do Pioneiro Utilidades e Rogério Mendes de Aquino
Neto, da Eletro Musical.
- Vice-presidência Financeira: César Antônio Miguel, do Depósito JK e Rogério
José Tavares, do Depósito Jotaerre.
- Vice-presidência para Assuntos Sociais e Comunitários: José Luiz Seabra
Santiago, da Seabra Center e Renato Sérgio de Faria, da Drogaria São
Geraldo.

- Vice-presidência para Assuntos Jurídicos: Evando Faria Pugas, da Donna
Flor e Paulo Henrique da Silva, da Francisco Imóveis.
- Vice-presidência para Assuntos Econômicos: José Tarcíso Faria, da Phillip
Drumont e Sandro Silva Justo, da Enzo Fellipe.
Conselho Fiscal:
Antônio Lúcio Nogueira, da Diviótica
Dario Edson Rios, da Darilar
José Ronaldo Fiúsa, da Fiúza Jóias
Maria Aparecida de Araújo Sousa, da Inovação Tecnologia
Raul Henriques Guimarães, da Lojas Fátima

Comemoração dos 50 anos
Para comemorar esta data, a CDL Divinópolis irá realizar as seguintes ações:

Concurso de Crônicas
Juntamente com a Academia Divinopolitana de Letras, foi realizado, nas
escolas das redes públicas e algumas privadas da cidade, para crianças de 8 a
12 anos.
O período do concurso foi de 01 de setembro a 10 de outubro de 2017 e o
edital ficou disponível, gratuitamente, nas secretarias das escolas e no site da
CDL Divinópolis.
A premiação será em vales-compras nas lojas associadas à CDL Divinópolis:
- 1º lugar – R$ 1.000,00 – mil reais em vale-compras
- 2º lugar – R$ 700,00 – setecentos reais em vale-compras
- 3º lugar – R$ 300,00 – trezentos reais em vale compras
O julgamento das crônicas será feito por uma Comissão Julgadora, designada
pela ADL, obedecendo aos seguintes critérios básicos: correção vernácula dos
textos e pertinência com o título mencionado no título da crônica.
O resultado será comunicado aos interessados, enviados para a imprensa e a
entrega dos prêmios aos vencedores será no dia 21 de outubro de 2017, na
Tarde Cultural, que será realizada pela CDL Divinópolis, na Praça da Catedral.

Happy hour com Cris Guerra - 17 de outubro - terça-feira
A entidade, vai realizar um happy hour com a blogueira de moda, Cris Guerra,
no dia 17 de outubro, de 17h as 20h.
O evento vai acontecer no Espaço Empresarial da CDL Divinópolis, com vagas
limitadas para 70 participantes.

Os públicos-alvo do evento são confeccionistas, lojas de moda, que abrangem
vestuário, calçados, acessórios e maquiagens, além da prestação de serviços
em moda e beleza.
O evento será gratuito para os associados da entidade e conta com a parceria
do Sicoob Divicred e SENAC.

Carreta Cozinha Brasil - 20 de outubro - sexta-feira
No dia 20 de outubro, sexta-feira, a carreta do SENAC, estará estacionada em
frente a CDL Divinópolis e irá oferecer, gratuitamente (mediante inscrição
prévia), oficinas de culinária:
Cronograma:
- 12h às 13h30 - Empadas Saudáveis de Grão de Bico.
- 14h às 16h30 - Bolo de Banana
- 17h às 19h – Ratatouille
- 19h30 às 21h - Espaguete de Abobrinha.
Vagas limitadas. As fichas de inscrição estarão disponíveis na recepção da
CDL Divinópolis. É só preencher para a oficina desejada e entregar na
recepção mesmo.

Tarde Cultural - 21 de outubro - sábado
No dia 21 de outubro, sábado, das 15h às 19h, será realizado uma Tarde
Cultural, na Praça da Catedral.
O objetivo é comemorar os 50 anos da entidade com serviços e atrações para
a população da cidade.
Serão oferecidos serviços gratuitamente, como consulta ao CPF de pessoa
física e cadastro positivo, além de contar com a parceria das seguintes
instituições e empresas que também prestarão serviços à comunidade:
- Acccom - Consultório Itinerante, exposição de fotos e orientação às mulheres,
na Campanha Outubro Rosa.
- RD Empreendimentos – Pinturas em rosto infantis.
- SEBRAE – Atendimento a empreendedores e empresários.

- UEMG - Dicas importantes para economia de água e captação da água de
chuva.
- UFSJ - Apresentação do Laboratório de Desenvolvimento de Materiais
Didáticos (LDMD), que desenvolve aplicativos de Realidade Virtual para o
Ensino Fundamental, Médio e Superior.

Também acontecerão as seguintes apresentações:
- 15h – Apresentação Musical da Banda Municipal Teodosino Campos.
- 15h30 – Entrega da premiação aos ganhadores do Concurso de Crônicas.
- 16h – Apresentação de dança da Escola Mayer Menezes.
E para encerrar, as 18h, acontecerá a apresentação da peça teatral “Circo das
Ilusões”, com Associação Dramágico de Teatro.
A CDL Divinópolis também é apoiadora e estará presente na Corrida da
UNIMED, que acontecerá no dia 15 de outubro, próximo domingo.

Mais informação entre em contato com a assessoria de comunicação da CDL
Divinópolis: (37) 3229-7230 / 7227 ou 98826-4311 (whatsapp).

