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A campanha Natal de Prêmios da 
CDL Teresópolis já está sendo um 
sucesso. Os quase 200 lojistas 

participantes já sentiram o efeito da cam-
panha no aumento das vendas em No-
vembro, e a expectativa para o mês de 
dezembro é ainda maior com a aproxima-
ção das festas de fim de ano e a volta 
às aulas. Até o momento, já foram dis-
tribuídos mais de 80 prêmios pelo Giro 
da Sorte. Lembrando que o cliente ganha 
um Giro a cada compra acima de R$ 50 
em uma das lojas participantes. O grande 

prêmio, o carro Toyota Etius 0 Km, com 
valor acima de R$ 55 mil, está exposto 
na Calçada da Fama. Concorrem ao carro 
todos os clientes que comprarem acima 
de R$ 100 nessas lojas, com o limite de 
até 20 cupons por compra. E você, o que 
está esperando para participar? Vai que a 
sorte bate à sua porta neste fim de ano e 
você começa 2019 de carro novo! Acesse 
www.cdlteresopolis.com.br/nataldepremios 
para saber mais e se cadastrar na cam-
panha.

• Manutenção de Computadores
• Automação Comercial
• Móveis para Escritório
Várzea Shoping, 2º piso - (21) 2742-9092 / info@supri.com.br / www.supri.com.br

• Jogos
• Impressoras
• Suprimentos

Natal de Prêmios
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Observatório Social completa 4 
anos gerando economia de cerca 
de 12 milhões para o Município

No dia 12 de novembro, a CDL Te-
resópolis foi uma das organiza-
ções homenageadas pelo apoio ao 

Observatório Social de Teresópolis. Para 
quem não conhece, o Observatório é uma 
organização não governamental, sem fins 
lucrativos e independente, que acompanha 
o uso dos recursos públicos no município, 
sensibilizando e estimulando a participação 
ativa da sociedade no monitoramento da 
gestão pública.

Em outras palavras, trata-se de um grupo 
de voluntário, cidadãos comuns, que que-
rem transformar sua indignação em ações 
que tragam resultados positivos para sua 
realidade. Um desses resultados é a eco-
nomia de recursos públicos que, aliás, 
não foi pouca em nossa cidade desde que 
o Observatório Social local foi fundado, 
em dezembro de 2014. Segundo a última 
prestação de contas, o trabalho da ONG 
evitou o gasto irregular de cerca de 12 mi-
lhões de reais em Teresópolis.

Entre os casos com mais repercussão, 
graças ao trabalho da ONG, os 12 vere-
adores devolveram 1,3 milhão de reais 
aos cofres públicos no início de 2016. O 
motivo? Boa parte dos recursos, origi-
nalmente destinados a gastos com via-
gens e alimentação dos vereadores, ha-
via sido paga a empresas fantasmas.

Mais recentemente, este ano, ganhou notorie-
dade a extensa representação subscrita pelo 
Observatório ao Ministério Público que ajuizou 
uma Ação Civil Pública por ato de Improbidade 
Administrativa contra três agentes da adminis-
tração e uma empresa fornecedora, por conta 
das irregularidades apuradas no processo para 
aquisição de materiais hospitalares. O esque-
ma criminoso de desvio de recursos públicos 
na compra destes insumos médicos teria gera-
do um prejuízo de cerca de um milhão de reais 
e envolve um ex-prefeito, o ex-pregoeiro e um 
ex-secretário de saúde. 
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Na mira do Observatório agora está a redução 
de gastos do município com cargos comissio-
nados. A organização aguarda a apreciação de 
um projeto de lei apresentado ao Governo Mu-
nicipal em 2017, a chamada “Lei do Orçamen-
to Justo”, cuja finalidade é trazer uma enorme 
economia anual aos cofres do município a cada 
ano da legislatura, possibilitando que a quantia 
economizada seja direcionada a políticas públi-
cas essenciais à comunidade.

Quer conhecer mais e contribuir com o Ob-
servatório Social de Teresópolis, que faz 

parte de uma rede de 134 observatórios em 
16 estados brasileiros, acesse: www.tere-
sopolis.osbrasil.org.br/.

A CDL Teresópolis foi uma das em-
presas homenageadas no dia 05 
de novembro pela parceria em 

prol da Cultura de Teresópolis. A entrega da 
premiação foi durante o evento de celebra-
ção do Dia Nacional da Cultura no Teatro 
Municipal, que brindou o público presente 
com apresentação de músicos e corais da 
nossa cidade.

CDL Teresópolis recebe Prêmio Parceiro da Cultura

Nova diretoria 2018-2020 do Observatório Social de Teresópolis 
que conta com a representação da CDL.
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Parcerias CDL para associados
Associados CDL têm acesso a uma série de benefícios exclusivos, além de contarem com os ser-
viços de consulta às bases do SPC e Serasa. Se você ainda não se associou, não perca tempo. 
Entre em contato com a CDL pelo email cdltere@gmail.com ou pelo telefone (21) 2742-2166 para 
mais informações sobre os planos para associação.

Especialista em 
Implantes Dentários

Av. Lúcio Meira, 350 sala 402 - Centro - Teresópolis - RJ - Cep: 25953001 - Tel.:21 3642-2931  - E-mail: crisfeo@ig.com.br

Dr. Cristiano Féo
Cirurgião Dentista

CRO RJ 28602

Visite nosso site para conferir a lista de benefícios oferecidos por cada empresa e as condições 
para adesão: www.cdlteresopolis.com.br.NOVAS FIRMAS FILIADAS AO SPC

Empresas conveniadas que oferecem condições especiais para associados CDL:

Estão abertas até 10 de dezembro as inscrições para o Concurso de Decoração de 
Fachadas de Natal 2018. O concurso, que visa despertar o espírito natalino e o or-
gulho dos moradores de Teresópolis pela nossa cidade, é uma realização do portal 

Morar em Teresópolis com o apoio da Prefeitura de Teresópolis e o patrocínio da CDL Te-
resópolis, Supermercados Multi Market, Pousada Terê Parque e Rota Cervejeira RJ.

Para participar, basta preencher um formulário no site oficial da campanha e anexar até 
três fotos da decoração natalina da residência inscrita. As 10 mais bonitas seguindo os 
critérios do regulamento serão visitadas pela comissão julgadora, que selecionará as três 
que irão para votação popular na página do Facebook do Morar em Teresópolis. Os três 
premiados ganharão vale-compras do Multi Market e kits da Rota Cervejeira, e o primeiro 
lugar ainda poderá desfrutar de um café da manhã especial na belíssima Pousada Terê 
Parque. Os prêmios serão entregues em cerimônia na Prefeitura de Teresópolis no dia 21 
de dezembro.

Decore sua casa para nosso “Natal Teresópolis, Terra de Luz” e faça a inscrição para o 
concurso. Vamos, juntos, fazer o Natal de 2018 memorável para nossa cidade! Mais infor-
mações e inscrições pelo site: www.moraremteresopolis.com.br/natalterradeluz.

Concuso vai premiar as melhores decorações de 
fachadas residênciais


