
Nossa história tem início em 09 de Fevereiro de 2001.  
A razão do nome Dime é o resumo de Distribuidora Material Elétrico.

         Vendeu seu único imóvel, transformando-o em capital para o rápido aumento no portifólio de produtos.
         Após três meses de muito trabalho, mudamos para um galpão de 300m², o que nos deu fôlego para planejar o fu-
turo.  Apesar da mudança, o galpão �cou pequeno para os planos da Dime Distribuidora. Realizamos um planejamen-
to, com objetivo de buscar mercadorias de baixo volume, porém com alto valor agregado, possibilitando aumento no 
faturamento e um crescimento sustentável. 
        Com muito esforço, realizamos uma nova mudança de endereço (“Fazemos o estoque do cliente na nossa em-
presa”), aumentamos nossa frota de veículos, as entregas passaram a ser feitas em 24 horas para todo o estado do Rio 
de Janeiro. 
 Através de uma observação atenta pelas várias de�ciências e carência do mercado, criamos o grande diferen-
cial da DIME DISTRIBUIDORA: trabalhar com produtos que o cliente tem di�culdade de comprar e principalmente a 
qualidade de nossa prestação de serviços. Não vendemos somente produtos, mas também excelência em atendimento.
 Em 2005 demos um passo fundamental para a concretização de um sonho, a compra de um terreno em Santís-
simo de 14.000m², para que fosse possível a construção de nosso próprio CD (Centro de Distribuição).  Após a com-
pra, se deu início aos projetos e estudos de viabilidade de toda a  construção que duraram cerca de dois anos para o iní-
cio da obra. Iniciamos a construção em Agosto de 2008. Logo após o início, fomos surpreendidos com um obstáculo 
que logo se tornou um desa�o e um marco em nosso projeto, as “pedras“. 
 Sabíamos pela sondagem do terreno que teríamos algumas partes rochosas, mas não imaginávamos que seria 
tão grandiosas, mas, como o lema da Dime é transformar a di�culdade em desa�o, o encaramos com todas as nossas 
forças. 

 Nosso primeiro endereço foi em um cômodo de 
apenas 9m² em Realengo, com apenas 04 itens para revenda: 
�os rígidos. 
       Nesse início os produtos colocados à venda eram en-
tregues por nosso fundador em seu próprio veículo.  A se-
gunda remessa de �os já estava toda vendida antes mesmo 
da entrega pelo Fornecedor. Constatou-se que não seria 
possível efetuar as entregas em seu carro, devido ao grande 
volume de pedidos. Graças ao alto empreendedorismo de 
nosso Fundador que sempre acreditou em seus ideais apli-
cando todos seus esforços no crescimento da empresa.
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 Começamos a estudar qual seria a melhor solução e achamos. Todas as principais contenções e 
muros de fachadas da obra foram construídos com elas, “as pedras“, que dão uma característica única de 
beleza e segurança ao nosso empreendimento.
 Todo o projeto foi voltado com a 
preocupação em respeitar o meio ambi-
ente e dar as melhores condições de tra-
balho a nossos colaboradores, mas não 
acaba por aí.
 Após todo este feito chegou o 
dia mais importante de nossa empresa, 
que foi a mudança. Por maior que fosse 
o planejamento não foi fácil transferir 8 
mil itens, o equivalente a mais de 1 mil-
hão de produtos para a nova sede. Tive-
mos apenas 4 dias e fomos surpreendidos 
com várias adiversidades, principalmente 
porque não paramos nenhum dia de fatu-
rar e entregar, foi um momento muito 
difícil, porém valioso para toda a família Dime.
  A grandeza do desa�o mais uma vez demonstrou o amor que temos por esta empresa. As di�cul-
dades nos transformaram mais fortes e unidos para a continuidade de todos os nossos sonhos e realizações. 
Idealizando, ganhando novos conceitos, concretizando objetivos, assim é o dia-a-dia na Dime Distribui-
dora. Sentimos-nos honrados, em ser um dos principais atacadistas em seu segmento no estado do Rio de 
Janeiro.
 Continuaremos a investir intensamente para que a Dime Distribuidora esteja sempre pronta a at-
ender cada vez melhor as expectativas de nossos clientes, colaboradores e fornecedores, com Responsabi-
lidade Social.
 A estes então, o nosso mais sincero agradecimento por mais esta grande conquista.

Dime Distribuidora.

Como o nome do nosso jornal foi escolhido?
 O nome do nosso jornal, CONEXÃO DIME É O AÇO, foi uma sugestão do nosso diretor Ralphe 
e escolhido pela maioria através de votação entre nossos colaboradores. Depois de recebermos diversas 
sugestões, como DimeExtra do Motorista Marcelo de Oliveira, A Voz da Dime, da diretora Carina, Nova 
Dimensão,  da Aux. de Cobrança Priscila Auad e Motorista Isaías Candido, ganhou o nome que mais tra-
duz o espírito da equipe Dime.
 No setor de Expedição, É O AÇO!!! é um grito de guerra falado por todos. Não existe ninguém na 
empresa que não reconheça esse grito e que signi�ca força, garra, determinação. 
 Parabéns a todos que participaram da campanha para a escolha do nome do nosso jornal.
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DIME - 1º Lugar no 17º Torneio de Futebol 
Atacadista

 O torneio anual aconteceu no dia 16 de Outubro, em    
Jacarepaguá, no clube Pau Ferro, e teve a participação de diver-
sos atacadistas: Dime Distribuidora, Casadinho, Pisa, Sargento, 
King Ouro, Ramada, Forplan, Comercial Guerreiro, Polo Rio, 
Cardão, entre outros.
 O primeiro lugar foi disputado entre a Dime Distribuidora 
e a distribuidora Casadinho, com placar de 0x0 no tempo regula-
mentar. A disputa foi para os pênaltis para delírio dos torcedores 
A partida terminou com placar de 5x4 dando a tão esperada 
vitória para a Dime, com destaque para a atuação do goleiro 
Luiz Cláudio, que fechou o gol.
 Parabéns a todos os atletas que se empenharam em 
ganhar este torneio: Lúcio, Fábio, Fabrício, Nilson, Rodrigo Car-
los, Arthur, Hugo, Thiago da Rocha, Marcos Vinícius, Edmilson, 
Bruno Paz, Wilton, Cristiano, ao técnico Fernando, aos diretores 
Carina e Ralphe e a torcida da Dime que fez a diferença com 
entusiasmo e energia positiva!

Lúcio
Fábio Lima
Fabrício
Nilson
Rodrigo Carlos
Arthur
Hugo Renato
Thiago da Rocha
Marcos Vinícius
Edmilson
Bruno Paz
Wilton
Goleiro: Luís Cláudio
Goleiro: Cristiano
Técnico: Fernando

Valeu, Douglas!
 
 No dia no dia 19 de Setembro perdemos o Douglas Luiz, grande amigo de todos e 
membro de nossa equipe. Sua simpatia contagiante e sorriso aberto marcaram a todos que 
tiveram o privilégio de conviver com uma pessoa tão especial.
 Desejamos que Deus conforte seus familiares e amigos.



PIS ABONO SALARIAL

Quem tem direito ao Abono Salarial do PIS? 

O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS 
que cumpram os requisitos previstos em lei. O pagamento é efetuado conforme 

cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador e divulgado pela CAIXA

Trabalhadores que atendem simultaneamente às 
condições listadas abaixo:

- Estar cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS/
PASEP; 
- Ter recebido, de empregadores contribuintes do 
PIS/PASEP, remuneração mensal de até 2 salários 
mínimos médios durante o ano base que for consid-
erado para a atribuição do benefício; 
- Ter exercido atividade remunerada, durante pelo 
menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano base 
considerado para apuração;
- Ter seus dados informados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS do ano 
base considerado
 O valor do benefício equivale a um salário mínimo, vigente, na data de pagamento e o benefí-
cio pode ser recebido com o cartão cidadão nas agências da CEF ou nas lotéricas. O cartão cidadão 
é emitido através da Caixa Econômica Federal (CEF), onde é cadastrada uma senha pelo trabalhador 
que dessa forma, além de receber o PIS também pode consultar o saldo do FGTS.

Bilhete único carioca
  Segundo a Lei n° 5.211/2010, o Bilhete Único Carioca 
é o benefício tarifário da integração nas linhas de ônibus munici-
pais da cidade do Rio de Janeiro. Os cariocas poderão fazer duas 
viagens pela cidade, no período de duas horas, pagando apenas 
o valor de uma passagem (R$ 2,40). Quem usa dois ônibus na ida 
e dois na volta do trabalho gastará R$ 4,80 por dia, em vez dos 
atuais R$ 9,40. O prefeito Eduardo Paes reforçou que a implan-

tação do Bilhete Único Municipal começa a valer no dia 6 de novembro de 2010.
 O Bilhete Único Carioca pode ser usado nas linhas de ônibus municipais da cidade do Rio 
de Janeiro, mas a intenção da Prefeitura é que posteriormente ele fará a integração também em 
outros meios de transporte. A data para esta integração ainda não está definida. Ônibus tarifa (tipo 
“frescão”) ou de ar-condicionado não estão incluídos no Bilhete Único Carioca.
Nas viagens que não contemplam integração, o cartão pode ser utilizado sem restrições de uso e 
tempo, podendo ainda pagar várias passagens no mesmo veículo e descontará a tarifa normal do 
modal. Pode ser usado em todas as empresas de ônibus do Estado do Rio de Janeiro, independ-
entemente do valor da tarifa.

Conheça melhor o cartão

 Portaria 1510 MTE. Todas as empresas que utilizam 
controle eletrônico de ponto estão obrigadas a utilizar o 

SREP. O prazo para início que era de Agosto/10 foi prorro-
gado para Março/11. 

a. Ter como �nalidade exclusiva a marcação de ponto;
b. Possuir memória das marcações de ponto que não possa ser alterada  ou apagada;
c. Emitir comprovante a cada marcação efetuada pelo trabalhador;
d. O programa de tratamento admitirá a inserção justi�cada de informações, seja para a inclusão                             
de marcação faltante, seja para a assinalação de marcação indevida. Porém, os dados originais

REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTOREP

permanecerão.
e. Todos os equipamentos têm que ser homologados pelo Ministério do Trabalho.
f. O Departamento Pessoal não poderá mais fazer nenhum tipo de correção. Somente com a justi-
�cativa do funcionário

Quais os principais requisitos do REP?

Ginástica Laboral
A Dime pensando no bem estar de seus funcionários estará incluindo em 

sua rotina a Ginástica Laboral. Podemos definí-la pela prática de ativi-
dades físicas orientada por um fisioterapeuta ou educador físico. 
Não é necessário que o colaborador se desloque de seu local de trabalho Não é necessário que o colaborador se desloque de seu local de trabalho 
para sua execução. 
Entre seus objetivos estão: o afastamento de um funcionário por LER/
DOR e melhorar a qualidade da prestação de serviço dos funcionários.
Entre os benefícios do exercício, estão:
- Redução crescente do número de indivíduos sedentários 
- Melhora na capacidade de atenção e concentração; 
- Integração entre os trabalhadores dentro de um determinado setor, - Integração entre os trabalhadores dentro de um determinado setor, - Integração entre os trabalhadores dentro de um determinado setor
melhorando a participação e produção em grupo;

- Melhora da qualidade física e psíquica dos colaboradores;



TROFÉU REVISTA REVENDA.
A Dime está entre os 10 atacadistas do Brasil em melhor 
atendimento. Eleito pelas indústrias e clientes.

TROFÉU CONSTRUIR 2010
 A Dime é destaque no ano de 2010 entre os melhores atacadistas do 

Brasil pela Construir.

Troféu Revista Revenda e Construir

TROFÉU CONSTRUIR 2010
 A Dime é destaque no ano de 2010 entre os melhores atacadistas do 

Brasil pela Construir.

    A Dime Distribuidora deseja a todos os clientes, fornecedores e co-
laboradores, um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz, harmonia 

e prosperidade.
Que no ano de 2011, nossa parceria continue sólida e cheia de bons 

negócios.
Boas Festas!


