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EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Como gestores, devemos pensar no futuro, sem 
esquecer as lições do passado. Temos em nossas 
cidades um grande potencial de desenvolvimento, 
pois nossas condições são extremamente 
favoráveis. Ao nos reportarmos a um passado não 
muito distante, observamos o progresso e as 
mudanças pelas quais passamos. Uma grande 
construção, uma grande renovação!

No período da colonização a determinação, dos 
pioneiros que: desbravaram campos, construíram 
nossas cidades, estruturaram os alicerces e 
fundaram um sonho, foi enorme. A persistência foi 

o alicerce base para continuar sempre. 
Assim também nossa entidade CDL continuará a delinear seus trabalhos, 

com persistência, determinação e coragem, pois nossos alicerces estão 
voltados a um horizonte vasto a ser explorado, e permaneceremos sempre 
determinados em promover, contemplar, beneficiar e estruturar nossas 
cidades, fomentando  o desenvolvimento comercial, turísticos e social. 

O Projeto natalino que a CDL desenvolveu para Mafra, enquanto 
tramitava sua aprovação, motivou estes sentimentos aos quais descrevi 
acima. Porque tenho certeza de que este natal trará para nossa cidade uma 
iluminação e uma decoração fantástica, arraigada de sentimentos de 
respeito, humanidade e singeleza, como deve ser a magia natalina, assim 
como promoverá o fortalecimento comercial para este período, 
alavancando uma arrecadação de impostos e tributos que reverterão em 
ações de saúde, educação e lazer, portanto o projeto foi desenvolvido pela 
CDL, mas não é o projeto da CDL e sim o projeto do povo Mafrense, onde 
envolveu muitas pessoas que não mediram esforços para aprovação do 
mesmo.

Quero deixar registrado o meu muito obrigado aos nossos associados 
que também estiveram apoiando este projeto, participando conosco nas 
reuniões na Câmara de Vereadores, e a toda a comunidade de Mafra, a qual 
faremos  uma linda decoração de natal.

É preciso reavaliar conceitos e dar rumo a atitudes concretas, sólidas e 
necessárias.

Ainda no mês de setembro, visitava a cidade de Caçador, onde juntos 
com demais lideranças de nosso município, tivemos o privilegio de 
conhecer um projeto audaz, em gestão de segurança, e tenho absoluta 
certeza que podemos e devemos encampar este projeto para nossa cidade. 
Rio Negro já iniciou este trabalho ano passado, e Mafra deve tomar para si 
também este projeto, visto a importância da segurança para nossas 
cidades, propiciando maior conforto aos nossos munícipes.  

Já para o mês de outubro estamos promovendo uma palestra voltada a 
Merchandising, um evento que buscará ampliar uma visão holística sobre 
vitrine, disposição de produtos e layout de empresas. Uma palestra 
bastante ampla, que dará um parâmetro de conhecimento aprofundado 
aos participantes, o qual espero contar com a participação de todos.

Por fim, quero agradecer a todos pelo companheirismo e participação 
nas ações da CDL, o trabalho conjunto é sempre mais compensador, desde 
que amparado pelos objetivos comuns. Deixo uma frase de Pablo Picasso 
para nossa reflexão:

“ Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas 
há também aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio 
sol”.

Rua Felipe Schimdt, 1005 - Centro  -  Mafra - SC - Fone: (47) 642-8606

A moda de se vestir bem.

De olho na segurança

Visando sempre pelo bem estar de nossos cidadãos, estabelecimentos 
comerciais, e de nosso patrimônio publico e privado, a Presidente da CDL 
de Mafra e Rio Negro, Fátima Regina Granemann, em conjunto com o 
Vereador Clesiomar Witt, Marcelo Pereira Capitão da Policia Militar de 
Mafra, Tenente Guilherme Machado da Policia Militar de Canoinhas e 
assessores da CDL-MF/RN, estiveram em visita à cidade de Caçador, onde 
foram recepcionados pela Presidente da CDL de Caçador Sra. Leila 
Teresinha Longo Romão, Prefeito Municipal Saulo Sperotto, Presidente da 
Câmara Municipal Sr. Itacir João Fiorese e demais vereadores, que 
prontamente apresentaram dados sobre a implantação de câmeras de 
segurança que foram instaladas no município. O projeto contemplou 
pontos estratégicos da cidade e escolas municipais. O projeto que teve 
um custo representativo, mas que já reverteu em benefícios à 
comunidade, que hoje se sente segura o que tranqüiliza a vida e a 
convivência social e profissional, faz do projeto um diferencial para a 
cidade e futuros investimentos.  Com um delineamento bastante técnico 
dos dados, os gestores de nossa cidade tomaram nota de todos os dados, 
que agora buscaram contemplar nossa cidade também com este sistema. 
Em Caçador este investimento veio oriundo de uma parceria envolvendo 
o executivo, o legislativo e os cedelistas, que junto somaram forças para 
executar o projeto.

Cabe salientar que através deste sistema de monitoramento pelas 
câmeras de segurança, é possível através de acompanhamento e 
armazenamento de dados 24 horas por dia, verificar o que acontece nos 
pontos onde instaladas às câmeras, assim como em casos de suspeitos 
providenciar o deslocamento de 
viaturas e policiais militares para aferir 
os fatos e tomar as medidas 
necessárias. De acordo com o projeto, 
os dados serão armazenados por meio 
e l e t rôn i co ,  t o rnando - s e  uma  
importante ferramenta para eliminar a 
criminalidade.

Segundo a Presidente da CDL Sra. 
Fátima Regina Granemann o projeto 
representa muito para a cidade, e que 
apesar dos custos, é importante avaliar e buscar verificar num primeiro 
momento quais as possibilidades imediatas para executar o projeto, 
iniciando de forma não tão ampla, mas dando um primeiro passo, que 
logo vai se prosperando até um sistema completo de monitoramento, 
com alta tecnologia de captação e armazenamento de imagens.

NOVOS ASSOCIADOS
• Dubai Moveis
• JK Bicicletaria
• Garagem da Moda

PRÓXIMA REUNIÃO 14
OUTUBRO

HORÁRIO: 19:30h
Pauta:
• Horário natalino 2009 / • Projeto natalino de decoração;

Estarão participando do Encontro de Lideres Lojistas,
 representantes da CDL de Mafra e Rio Negro:

Fátima Regina Granemann e esposo (Presidente)
Sra. Leonor Greinert e esposo ( Diretora de patrimônio)

Sr. Gabriel S Suzin  e esposa (Diretor de Relações Públicas)



Estatísticas Setembro/2009

Resumo do Movimento Setembro/2009

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

-4,88 %
14,85 %
1,08%

-15,72 %
-2,88 %
-9,68 %

Considerando as CONSULTAS podemos observar 
que houve uma queda de -4,88% em relação ao 
mesmo período do mês passado e de -15,72% em 
relação ao mesmo período do ano anterior.

Com relação aos REGISTROS houve um aumento 
de 14,85% em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de -2,88% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Os cancelamentos por sua vez, apresentaram 
um aumento de 1,08% em relação ao mês anterior 
e uma queda de -9,68% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Análise:

CREDIÁRIO FÁCIL
simples, rápido e seguro

Ligue e conheça: 0800 644 6886Já atuamos em Mafra e Rio Negro

É o seu crediário próprio com cadastro facilitado,
venda garantida e cobrança terceirizada.

Mas, tudo isto, com as parcelas sendo pagas na sua loja.

Tome nota!

Carta Aviso, inexigibilidade do AR

CONFIRMAÇÃO - Dr. Rodrigo Titericz*

Há muito tempo já escrevi que o Brasil tem leis, embora não muitas vezes claras, mas que devem ser 
entendidas com o olho clínico do bom senso.

A discussão a que se refere a minha constatação remonta do ano de 2002, quando pela primeira vez 
fui instado a me manifestar sobre o tema. Guardo com carinho o meu primeiro parecer que intitulei de: 
Carta Aviso, inexigibilidade do AR.

Cristalinamente no meu ponto de vista, o SPC Santa Catarina sempre cumpriu os ditames da lei no 
que se refere a prévia comunicação do devedor quando de sua inscrição no seu banco de dados, ou seja, 
o cumprimento se dava conforme já constava no aludido parecer, com a comprovação da efetiva 
postagem da referida carta de aviso.

Após anos de sustentação de teses, demonstrações de credibilidade do sistema e principalmente de 
estrito cumprimento do que reza a lei, tivemos neste mês de setembro a grata confirmação por parte do 
Superior Tribunal de Justiça de que para a inscrição de inadimplentes no banco de dados de proteção ao 
crédito basta a efetiva comprovação do envio da correspondência não sendo necessário o envio do AR, 
ou seja, da comprovação do recebimento do aviso por parte do inadimplente.

Assim na primeira semana de setembro, durante a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça na 
votação do "Recurso Repetitivo nº 1.083.291-RS, que versava sobre a necessidade do envio da carta de 
comunicação do art. 43 do CDC através de Aviso de Recebimento em processo da CDL de Porto Alegre, 
por oito votos a zero, os ministros do STJ consolidaram a não exigência de envio de notificação com 
Aviso de Recebimento (AR), para os registros de inadimplentes junto ao SPC.

Neste momento de vitória da legalidade e dos gestores dos bancos de dados, não podemos deixar de 
lembrar aos nossos usuários da importância de manter o cadastro de seus clientes atualizados e sempre 
acompanhado da prova da presença deste na sua loja, ou seja, com a cópia de um documento com foto.

*Rodrigo Titericz é  advogado, assessor jurídico da FCDL/SC
 OAB/SC 11.670    email: rodrigo.titericz@fcdl-sc.org.br

A decisão proferida pelo STJ que por unanimidade de votos entendeu pela desnecessidade de carta 
por AR para comprovação de comunicação prévia antes da inscrição de inadimplentes em cadastro de 
inadimplentes, foi uma grande vitoria de todos os lojistas. 

Ao longo dos anos foi demonstrado ao Poder Judiciário, pelas CDL´s através de seus assessores 
jurídicos, que não é necessário este formalismo. A luta jurídica é lenta e deve seguir todos os seus 
trâmites e a sua definição a nível nacional ocorre nos Tribunais Superiores em Brasília. 

A luta contínua, agora com mais facilidade, pois demonstrou-se que as entidades que mantém 
cadastros de inadimplentes tem argumentos suficientes para fazer valer os seus direitos e que a 
interpretação das normas de consumo deve ser efetuada olhando-se também para os direitos do 
fornecedores de produtos e serviços. 

 Por Dr. Marcio Magnabosco da Silva  - assessor juridico da CDL Mafra/Rio Negro

Uma conquista...
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Todo grande vendedor 
um dia foi iniciante 

Você é um profissional de vendas de sucesso? Não ocupa 
função de vendas, mas graças a ela chegou onde está? Como você 
recebe os novatos da profissão? É paciente, amigável e repassa a 
eles, com satisfação, à sua experiência? Se você já alcançou posição 
privilegiada, acumulou bens, anda de carro novo, freqüenta bons 
restaurantes e resorts de luxo, é fácil agir com arrogância, 
“vomitar” conceitos e até ignorar os que estão iniciando ou que 
ainda não conseguiram se firmar.

Independente de qual seja a sua situação, é bom considerar 
que todo o campeão de vendas um dia foi iniciante. Como em 
quase todas as profissões, muitos tentarão e poucos triunfarão. Se 
você escolheu a área de vendas e for incipiente, também poderá 
chegar ao topo, mas não pense que será como comer mamão com 
açúcar.

Os que desejam triunfar devem confiar em seus instintos e estar 
dispostos a:

• Arriscar – todo investimento que oferece boa rentabilidade 
envolve certa dose de risco;

• Buscar constantemente – para merecer o topo, você terá que 
atualizar-se constantemente. Faça cursos, leia bons livros, artigos e 
participe de eventos de vendas;

• Execute consistentemente – não basta saber o que deve ser 
feito. É preciso fazer, ou seja, colocar em prática as informações 
obtidas. O conhecimento não praticado é como se não existisse;

• Seja amigável e agradável – ajude a quem estiver ao seu lado 
a ser feliz. Se você for capaz de fazer o outro sorrir e obtiver o que 
deseja, você triunfará mais rápido do que imagina;

• Apaixone-se – você deve amar a sua profissão, como ama os 
seus entes queridos. Cuide dela como cuida de seus filhos;

• Seja ético – não se iluda com falsas possibilidades de ganhos 
rápidos. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Zele por seu maior 
patrimônio: o nome. Sem ele o topo será inalcansável;

• Trabalhe – lembre-se da famosa frase: “somente no 
dicionário o sucesso vem antes do trabalho”. Esteja disposto a 
dedicar o tempo que for necessário para se tornar grande;

• Acredite – a sua força mental é mais importante do que a sua 
habilidade e o seu conhecimento. Ela deriva de sua atitude, 
entusiasmo e vontade de trabalhar duro, de forma direcionada e 
inteligente.

Lembre-se ainda, que o seu sucesso em vendas é limitado 
apenas pela sua capacidade de convencer as outras pessoas a levar 
o seu produto para casa. Você pode até dizer que os clientes nem 
sempre compram, que vender não é fácil etc. Sim é verdade, mas 
você precisa saber que a rejeição faz parte do jogo. É assim em 
quase tudo na vida. Se você for casado, provavelmente, em algum 
momento foi rejeitado pela esposa, e nem por isso deixou de ser 
feliz com ela. Pense que cada "não" é uma grande oportunidade 
para se aproximar do "sim".

Para finalizar, cheque as suas respostas para as questões a 
seguir:

É bom ter uma história de sucesso?
É bom ter um grande prestígio?
É bom ter um ótimo ambiente familiar?
É ótimo ter bons amigos e muitos admiradores?
É legal ter uma base financeira sólida?
É importante ter ótima reputação?
Se você respondeu sim a todas as questões acima, está no 

caminho certo do triunfo. Daí, basta práticar, com maestria, as dicas 
acima que seguramente estará mais próximo do topo.

* Evaldo Costa é escritor, professor, consultor e conferencista.
Bacharel em Direito e em Ciências Contábeis, Mestre em Administração de Empresas 

pela Fundação Getúlio Vargas e coach credenciado pelo ICI com cursos de especialização 
em varejo no exterior 

por Evaldo Costa (*)

Sucesso Absoluto


