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Números do Ministério do Trabalho e da Junta 
Comercial do Rio de Janeiro (Jucerja) revelam 
que o Município de Teresópolis está avançando em 

dois índices que são importantes termômetros da retomada 
do crescimento: a geração de emprego e a abertura de no-
vas empresas. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), órgão do Ministério do Trabalho, 
este ano tivemos o melhor mês de junho desde 2014 em sal-
dos de vagas de emprego preenchidas. Já a Jucerja conta-
biliza 316 empresas abertas em 2019 contra 137 fechadas. 

“O comércio é um termômetro de nossa economia local. 
Com a Reforma da Previdência passando, os juros se-
guindo sua tendência de queda, a inflação baixa e contro-
lada e, sobretudo, com os salários de nossos servidores 
em dia, tenho certeza que seremos brindados com um 
dos melhores 2º semestres dos últimos anos. A recupera-
ção e crescimento do comércio local é condição “sine qua 
non” para uma Teresópolis melhor a todos nós”, comenta 
o presidente da CDL Teresópolis, Igor Edelstein.

Para Igor, essa recuperação da economia local é 
resultado de um conjunto de ações, entre elas a 
instalação da Delegacia Local da Jucerja, um pleito 
pessoal de longa data do presidente da CDL, tam-
bém vogal da junta, que foi conquistado logo nos 
primeiros meses da atual gestão municipal.

“A delegacia da Jucerja permitiu a Teresópolis agi-
lizar os processos de legalização de novas empre-
sas. Desde quando foi inaugurada, em outubro de 
2018, mais de 800 empresas já foram abertas no 
Município, fazendo com que a cidade saísse da 14ª 
para a 12ª posição do Estado no ranking estadual de 
abertura de empresas. Nessa dinâmica de ambiente 
amigável para empreender, ressalto a abertura do 
Espaço do Empreendedor, na Prefeitura, que tem 
sido fundamental na oferta de microcrédito a taxas 
excelentes pela AgeRio, na orientação para empre-
endedores e na emissão de alvarás”, conclui Igor.

Otimismo no setor 
empresarial

Comércio local prevê vendas em alta 
no segundo semestre.



O auditório da CDL Teresópolis tem sido espaço para a realização 
de importantes eventos locais. Entre eles, destacamos as pales-
tras do Sebrae, do 30º BPM e cursos diversos de empreendedo-
res locais. Um evento de destaque realizado na nossa “casa” foi 
a Semana da Cidadania 2019: A CDL Teresópolis foi apoiadora e 
sediou em suas dependência os painéis da Semana da Cidadania 
2019. Com o tema “Participação Cidadã na Construção de Políti-
cas Públicas”, os debates aconteceram de 14 a 17 de maio e reu-
niram mais de 200 pessoas. A programação teve transmissão ao 
vivo pelo Facebook com o link da NGT.

ACONTECEU NA CDL

Startup Weekend Teresópolis
Movimento Empreendedor

A CDL Teresópolis apoia os eventos e iniciativas que desenvolvam o Município e favo-
reçam o desenvolvimento economia local, entre elas destacamos nos últimos meses os 
seguintes apoios:

Um ano da gestão de Vinicius Claussen
SESC Alpina

Rio em Ação
Prefeitura de Teresópolis e AgeRio

Workshop Gestão de Pessoas,
com Cristiano Lopes
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A  CDL Teresópolis faz parte do Comitê Gestor do Programa Cidades Em-
preendedoras do Sebrae-RJ. O Cidades Empreendedoras é um programa 
de transformação econômica de municípios. A Prefeitura de Teresópolis é 
desafiada a melhorar o ambiente de negócios para micro e pequenos ne-
gócios, fazendo com que os benefícios da Lei Geral das micro e pequenas 
empresas sejam implantados no município. Como uma organização civil 
voltada para o desenvolvimento do comércio local, a CDL participa das 
reuniões e das discussões no que se trata de uma disputa saudável entre 
municípios pelo título de cidade mais empreendedora.

“Estamos bastante animados e com expectativa de que, com as ações que a Prefeitura de Teresópolis vem realizan-
do para desenvolver o empreendedorismo local, Teresópolis chegará ao fim do programa no primeiro lugar, o que 
mais que um título significará que estamos gerando um ambiente mais propício para as micro e pequenas empresas 
e empreendedores se desenvolvam, gerando mais emprego, oportunidades e renda para o Município”, comenta Igor 
Edelstein, presidente da CDL Teresópolis.

CURTAS

SEGURANÇA: Prestigiamos o Seminário Região Serrana Mais Segura, no Sesc Al-
pina, no dia 08 de agosto, onde foram apresentados os resultados e desafios das 
iniciativas da Polícia Militar em parceria com empresas que têm ajudado a manter 
Teresópolis entre as cidades mais seguras do RJ e do Brasil. O evento reuniu prefei-
tos das cidades da Região Serrana, autoridades civis e militares e representantes das 
principais instituições locais. 
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PRÊMIOS: O Grupo Dafel ficou em 17º entre as 55 melhores empresas para trabalhar 
na categoria médio porte segundo o Great Place to Work 2019. Falando em Dafel, 
Felipe Coelho, presidente da empresa, lançou, em Portugal, mais um livro em coau-
toria com outros empresários. “Segredos do Sucesso” conta histórias inspiradoras de 
empreendedores, entre eles a própria. Parabenizamos o Felipe e o Grupo Dafel pelas 
conquistas.

ANIVERSÁRIO: O Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis completou em 
julho 10 anos e a CDL Teresópolis esteve presente ao evento de celebração do dia 20 
de julho quando foi lançado o livro comemorativo do parque, elaborado pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente em parceria com o Unifeso, e o selo dos Correios. Belís-
sima festa. Parabéns e que continuemos desfrutando e preservando essa linda área 
de conservação.

DESPEDIDA: Em maio, nos deixou nosso sócio patrimonial Sr. Athayde Brasil, co-
nhecido como Sr. Brasil da Ótica Brasil. Um comerciante muito estimado na cidade e 
uma pessoa muito querida. Nossa gratidão ao Sr Athayde por sua contribuição para o 
comércio local. 

UNIMED: Estamos em negociação com o Centro de Especialidades da Unimed (CEU) 
para um convênio com desconto para nossos associados e seus dependentes em 
exames e consultas. Chegaremos a um acordo em breve e todos serão comunicados.



Ainda atendendo em escritório dentro da CDL Teresópolis, o Sicoob inaugura, em ou-
tubro, sua primeira agência no Município, na Av. Lúcio Meira, pertinho do Mc Donalds.
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O Sicoob, com o apoio da OCB/Sescoop/ES e a CDL 
vai realizar a primeira edição do Programa Associado 
ao Negócio, na cidade de Teresópolis, em setembro. 
O projeto é realizado em forma de curso, durante qua-
tro dias. gratuito e tem como objetivo apoiar os em-
presários na potencialização de seus negócios, am-
pliando a atuação produtiva de suas empresas e assim 
promover o desenvolvimento socioeconômico local. 

Os encontros serão na sede da CDL de Teresópolis, 
localizada na Travessa Ranulfo Féo, número 36, no 
bairro Várzea.

Módulo 1 - Atitude: o diferencial do empresário de 
resultados. Data: 10/09/2019 - Horário: 18:30h
• Atitudes que fazem a diferença, aumentando a opor-
tunidade de sucesso.
• Alavancando a mudança de comportamento para ge-
rar resultados mais positivos.

Módulo 4 - Explorando as fases do negócio - 
Mercado, empresa e clientes.
Data: 26/09/2019 - Horário: 18:30h
• Posicionamento estratégico e diferencial compe-
titivo.
• O que o cliente quer? Percepção de valor.

Módulo 2 – Planejamento Financeiro
Data: 16/09/2019 - Horário: 18:30h
• Aspectos comportamentais envolvidos na gestão 
financeira.
• Conceitos financeiros: custos, despesas, investi-
mentos, gastos fixos e variáveis.
• Lucro e caixa.

Módulo 3 – Controles e Indicadores Financeiros
Data: 17/09/2019 - Horário: 18:30h
• Controles financeiros – caixa, bancos, contas a pa-
gar, contas a receber,
• DRE e fluxo de caixa.
• Capital de giro.
• Indicadores financeiros – rentabilidade, lucrativida-
de e ponto de equilíbrio.

As vagas são limitadas! Para garantir a sua, bas-
ta acessar o link www.bit.ly/cursos-sicoob. Mais 
informações pelo telefone: (24)  3347-0894/ (21) 
2643-3291.

Sicoob oferece curso gratuito 
para empresários

A CDL apoiou a instalação do Espaço do Empreendedor, em maio. Esse espaço tem ajudado a cidade na geração de em-

prego e renda. Instalado na Prefeitura, o espaço facilita a abertura e legalização de empresas e orienta sobre pequenos 

negócios. Apenas em seu primeiro mês de atendimento, foram feitos 318 atendimentos, foram emitidos 152 alvarás, feitos 

105 atendimentos a microempreendedores individuais; promovidas 23 orientações pelo SEBRAE a micro, pequenos e 

médios empresários e realizadas 38 análises de viabilidade para abertura de um negócio.


