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Imprimindo a sua 
marca com qualidade!

Solicite uma visita: (47) 3643 0500
BR 116, Km 5,5 - Mafra - SC - www.futuragraf.com.br

Vamos FestejarVamos Festejar
Almoço de Confraternização 2010

ASSOCIADO:

Você esta convidado

 para este grande encontro.

Compartilhe conosco a alegria de 

mais um ano de muitas conquistas.

Almoço especial de final de ano

21 de Novembro de 201021 de Novembro de 2010
Local: ASMIG, Rua Gustavo Friedrich, Vila Nova, Mafra - SC

A partir das 9:00 hrs - Convite individual R$ 15,00 Retirar na CDL
Crianças menores de 10 anos não pagam



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

A moda de se vestir bem.

Contagem regressiva... 
menos de sessenta dias 
para o Natal e final de ano.

Hora de inciarmos as 
a n á l i s e s  d e  n o s s a s  
conquistas, perdas, e todo 
aprendizado de mais um 
ano de trabalho, pois ainda 
há tempo para acabarmos 
algo importante que continua pendente.

Momento também de nos prepararmos 
para a data mais significativa para o 
comércio, prezados associados, não deixe 
para a última hora, pois á partir deste mês o 
aumento no consumo é considerado 
e x p r e s s i v o ,  v i n d o  a  a u m e n t a r  
gradativamente até o Natal. Devemos estar á 
p o s t o s ,  j u n t a m e n t e  c o m  n o s s o s  
colaboradores para encantarmos nossos 
c l ientes,  através da var iedade de 
mercadorias e o mais importante um 
atendimento de qualidade, e para isso, 
convidamos a todos para fazerem parte do 
nosso  workshop dia 29/11/10 na sede da 
CDL ás 19:30 hrs. sobre vendas e 
atendimento. Não devemos esquecer ainda 
todo o clima de natal que deve envolver 
nossos estabelecimentos, o chamariz esta 
justamente na bela ornamentação que 
faremos em nossas lojas, uma vez que a 
ornamentação de Natal de nossas cidades, 
estará á cargo das duas prefeituras 
municipais.

Agradeço á todos que participaram do 
baile do comércio, que contou com um 
grande número de associados, onde a festa 
foi das melhores, reunindo comerciantes e 
comerciários, também deixo aqui o meu 
reconhecimento e os parabéns a todos os 
comerciários de Riomafra pela passagem do 
seu dia e, podem ter certeza que vocês fazem 
a diferença no momento em que citamos que 
nosso comércio é referência na  região.

Também, quero parabenizar nosso 
presidente da FCDL-SC , Sr. Sérgio A. 
Medeiros, que na assembléia do ultimo dia 
22/10/10 foi reconduzido ao cargo de 
presidente da nossa Federação pela 
unanimidade dos votos presentes na AGE, 
prova do reconhecimento pelos seus 
trabalhos prestados junto ao movimento 
lojista de nosso Estado, afirmo ainda , que 
estou orgulhosa em fazer parte desta nova 
diretoria, e sei que muito trabalho nos 
espera, rogo a Deus para que nosso 
movimento continue fazendo a diferença 
para milhares de comerciantes em todo 
nosso país. 

"As grandes coisas não são feitas por 
impulso, mas através de uma série de 
pequenas coisas acumuladas." Vicent Van 
Gogh

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

REUNIÃO PLENÁRIA
NOVEMBRO - DIA 10

06/10 - Reunião da Diretoria
07/10 - Workshop - Vendas & Moda - Novas 

Técnicas Profissionais de Qualificação
10/11-10 -Reunião Conselho SPC -SC
13/10- Reunião com Secretario 

desenvolvimento Urbano –Milton 
Antunes

14/10 -Assembléia Geral – Eleição Nova 
Diretoria 2011/2012

19/10 - Reunião Sincomafra e Sindicato dos 
Empregados do Comercio de 
Canoinhas

21/10- Reunião com Secretario 
desenvolvimento Urbano –Milton 
Antunes 

22/10- Eleições FCDL-SC –Florianópolis
25/26-10 - Reunião Gestores SPC-SC

CDL EM AÇÃO Nova Diretoria 
CDL-Mafra/Rio Negro
Gestão 2011/2012
Presidente: 
Ana Maria Witt
Empresa: Belmiro Witt Ltda

 1º Vice Presidente:
Cidival Meurer de Oliveira 

mpresa: CMO Mat. Elétricos Ltda

2º Vice Presidente:
Claudete Kahlow 

mpresa: Loja Kaklaus

1º Diretor Secretario:
Rubens Estica 

Meias Mil Ltda

2º Diretor Secretário
Daniel Ranghetti

 Rumasa Materiais de Construção Ltda 

1º Diretora Financeira
Fatima Regina Granemann 

 Wag Com Vestuário Ltda

2º Diretora Financeira
Rozalia Zeithammer Alves

Modelar Moveis Ltda

Diretor de Aperfeiçoamento Profissional:
Sergio C. Siqueira 

Planeta Esporte Ltda

Diretor de SPC e Outros Serviços: 
Lourival Sá Ribas Junior 

 S A Ribas Corretor de Imóveis

Diretor de Relações Institucionais:
Ivan Machado

 Ivan Comercio de Carnes Ltda

Diretor Social:
Marcos Grossel 

 Soli Confecções

Diretor de Patrimônio:
Henrique Kondlastch 
  Herkon Comercio e Representações Ltda

Conselheiros Fiscais Titulares: 
Gabriel Santo Suzin 

 Susin Hotel

Leonor Greinert
 Lojas Kinder Ltda

 Cleverson Hirt
 Lojas Certo Ltda

Suplentes: 
Regina Wisnieski

 Reiko Confecções Ltda

 Vitor Susin 
 Lojas Susin Ltda

 Celso Kohler
Empresa: Foto Flash
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Orgulho de ser 
COMERCIÁRIO

Celebre este dia como um dos pilares do 
seu sucesso.

Celebrar é antes de tudo perceber e 
reconhecer as pequenas vitórias, conquistas do 

dia a dia.
É festejar, se encantar com a vida, 

manifestar entusiasmo, energia, vitalidade e 
disposição. É criar a sinergia que une a todos 

para a felicidade plena.
“Faça todo o bem que você puder, com 

todos os recursos que você puder, por todos os 
meios que você puder, em todos os lugares 

que você puder, em todos os tempos que você 
puder, para todas as pessoas que você puder, 

sempre e quando você puder.”

“Contagie o mundo com o que você tem 
de melhor”

30 de Outubro
Dia do Comerciário

O empresário Sergio Alexandre Medeiros é 
reconduzido a Presidência da FCDL-SC para o 
Triênio 2011/2013 e conta com a participação para 
o cargo de Vice-Presidente de Aperfeiçoamento 
Profissional , Fátima Regina Granemann 
(Presidente da CDL-Mafra/Rio Negro).

Eleita nova 
Diretoria da FCDL-SC



Análise:

Resumo do Movimento
DESCRIÇÃO   Relação 
Total de Consultas
Total de Registros
Total de Reabilitações

SET/ 10 - OUT/ 10

1,27 %
-8,71  %
-12,94 %

OUT/09 -OUT/10

- 7,01 %
- 11,30 %

1,57 %

Consultas: Apresentaram um aumento de 1,27% 
em relação ao mesmo período do mês anterior e uma 
queda -7,01% em relação ao mesmo período do ano 
anterior;

Registros: Apresentaram uma queda de -8,71% 
em relação ao mesmo período do mês anterior e uma 
queda -11,30% em relação ao mesmo período do ano 
anterior;

Cancelamentos: Apresentaram uma queda de 
12,94% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 1,57% em relação ao 
mesmo período do ano anterior;

ESTATÍSTICAS
OUTUBRO 2010

A NOVA CLASSE MÉDIA BRASILEIRA

PERFIL
São quase 100 milhões de pessoas, o que representa mais da metade 
da população brasileira.
Domina 64% do poder de consumo do país.
Formada, em sua maioria, por jovens e afrodescendentes.
A mulher ocupa destaque no orçamento da família e tem poder de 
decisão na hora das compras.
A maioria possui apenas o ensino médio completo.
Somente 23% falam mais de um idioma.
É menos preocupada com a qualidade da alimentação.

Ganhando Força

A renda dos 10% mais ricos cresceu 1,49%

O consumo do brasileiro foi a alavanca da 
economia nos últimos anos.

A renda dos mais pobres cresceu 6,79% por ano.

O crescimento do emprego formal, com carteira
assinada, é o principal motivo do aumento da classe média.

29% dizem ser consumistas.
61% não gostam de se endividar.
53% têm cartão de débito ou crédito 

para pagamento de despesas.
19% planejam comprar imóveis nos 

próximos meses.

ÁVIDOS POR COMPRAS

No topo da lista de desejos estão computador, 
celular, micro-ondas, televisão e geladeira.

CLASSE E
Até R$ 705

CLASSE D
De R$705 a R$1.126

CLASSE C 
De R$1.126 a R$4.854

CLASSE B
De R$4.854 a R$6.329

CLASSE A 
Mais de R$6.329

QUEM ESTÁ NA 
CLASSE MÉDIA?

(FAIXA SALARIAL POR MÊS)

Computador com internet

CLASSE AB
  75,82%

CLASSE C
   33,90%

CLASSE D
   9,69%

CLASSE E
   6,73%

Celular

CLASSE AB 
   95,92%

CLASSE C
   86,23%

CLASSE D
   77,23%

CLASSE E
   66,81%

ACESSO À TECNOLOGIA (DADOS DE 2009)

OS TIPOS DE CONSUMIDORES
31% são racionais

29% são consumistas 

•Têm mais que 35 anos 
•Planejam as compras, buscam 
  vantagens e descontos.
•Cuidam de si e da casa

•Grupos formado, na maioria, por mulheres. 
•Para eles, consumir é uma forma
  de autoestima, um impulso.
•A compra de bens duráveis mais 
  caros é planejada

21% são personalistas

19% são conformistas

•Grupo composto por jovens.
•São egocêntricos.
•Rejeitam tradições.

•Grupo formado, na maioria, por homens.
•São despojados e descuidados.
•Não ligam para a aparência. 29/11

Workshop
A Excelência do Atendimento

Investimento: R$ 10,00 (Vagas limitadas)
Data: 29/11/2010 - 19:30h
Local: Auditório anexo ao CDL

Fontes: Revista da Hora, 17 de outubro de 2010.
Pesquisa “Classe C Urbana do Brasil: Somos Iguais, Somos Diferentes” do Ibope, divulga em outubro de 2010. Foram entrevistados 32 milhões de pessoas entre 12 e 64 anos, em 
nove regiões metropolitanas e no interior do Sul e do Sudoeste. Pesquisa “A Nova Classe Média: o lado Brilhante dos Pobres”, organizada pelo economista Marcelo Néri, do Centro de 
Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, em setembro de 2010, a partir de dados da PNAD/IBGE.



ALFA ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA, CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA

CRC/SC 002572/O-0     -     www.alfacont.com.br

Endereço: Rua Nicolau Bley Neto, 649 – Centro – Mafra – SC / E-mail: alfa@alfacont.com.br

Comitê Editorial
Fátima Regina Granemann
Cirene Schvendtner
Márcio Magnabosco da Silva
Vilmar Jaroszevski

Gráfica Futura - 47 3643-0500

EXPEDIENTE

|   cdl@mafra.rionegro.cdl-sc.org.br
site: www.cdlmafrarionegro.com.br

Presidente • Fátima Regina Granemann
1º Vice Presidente • Ivan Machado
2º Vice Presidente • Celso Kohler
1º Diretora Secretária • Ana Maria Witt
2º Diretora Secretária • Claudete Kahlow
1º Diretor Tesoureiro • Valmir Perretto
2º Diretora Tesoureira • Rozalia Ziethammer Alves
Diretor de Relações Públicas • Gabriel Santo Suzin
Diretor de SPC e Serviços • Cleverson Hirt
Diretor Social e Eventos • Lourival Sá Ribas Jr.
Diretora de Patrimônio • Leonor Greinert
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional • Cidival Meurer de Oliveira

As 10 dicas
do perfil

de um 
bom líder 

Toda organização possui líderes. Há os líderes que 
possuem esta posição porque assim foram 
identificados por suas equipes e há os líderes que 
obtiveram os cargos mas não obtiveram a aceitação 
de seus liderados. São mais "chefes" do que líderes.
Os líderes devem possuir características próprias, 
que contribuem para um melhor trabalho em equipe, 
atingimento dos resultados e desenvolvimento 
profissional de todos seus colaboradores. 
Veja algumas dicas para identificar se você tem o 
perfil de um bom líder. Um líder exemplar deve:
1. Respeitar e confiar em sua equipe: um bom 
líder deve sempre manter o respeito, ética e 
reconhecimento junto a sua equipe. Sua equipe é 
sua "cara". 
2. Saber ouvir e orientar: deve ouvir atentamente 
as sugestões e questionamentos de sua equipe 
para poder analisar as informações e transmitir de 
forma transparente as melhores orientações em 
busca dos resultados desejados não deixando 
dúv idas  sob re  os  ob je t i vos  t r açados .  
3. Ter empatia: deve entender sua equipe, seus 
valores pessoais, dificuldades e trunfos existentes e 
contribuir para o crescimento de todos. 
4. Ser motivado: deve ser resistente a frustração, 
saber persistir nos objetivos e ideais traçados. 
5. Saber dar e receber feed back: um bom líder 
precisa ter discernimento ao dar feed back de forma 
a contribuir para o desenvolvimento de sua equipe e 
também deve ser tolerante e humilde para ouvir o 
feed back o qual poderá conter comentários que 
nem sempre são agradáveis, porém necessários 
para o próprio crescimento profissional. 
6. Saber motivar a atingir os resultados: um bom 
gerente deve estar ciente que os objetivos muitas 
vezes são muito desafiadores e desta forma deve 
ter o dom da comunicação para motivar sua equipe 
e dar o exemplo em busca das metas. 
7. Ser inovador: deve buscar constantemente 
novas formas de realizar as tarefas existentes para 
que permaneçam atrativas e proporcionem maior 
satisfação durante o trabalho de todos os 
envolvidos.
 8. Ser flexível: um bom gerente precisa saber 
quando deve "apertar" e "soltar" o "nó". Precisa ser 
respeitado e não temido. Deve saber lidar com a 
autoridade que possui, porém, mantendo seu 
respeito com a equipe. Deve persistir em suas 
opiniões e estratégias, mas ceder quando perceber 
que obteve contribuições positivas de seus liderado
. 9. Ser um bom planejador e estrategista: deve 
planejar as ações do dia, semana e do mês. 
Identificar dificuldades encontradas por sua equipe, 
ações realizadas e alternativas para obter maior 
resultado em menor espaço de tempo e com maior 
qualidade. 
10. Saber delegar: um bom líder precisa distribuir 
as tarefas de forma consistente e segura. Deve 
saber delegar e confiar em sua equipe e naqueles 
que assumiram as responsabilidades as quais ele 
delegou. 
Wagner Campos, é especialista em Marketing e Varejo, MBA em Logística e 
especialista em Formação de Professores para o Ensino Superior. 

Vá Além do Contrato – Faça Algo Mais!
A idéia de sucesso verdadeiro começa em dar mais do que o esperado por seu cliente, seu cônjuge, seus filhos, 

sua empresa, seu país e sua igreja.
A chave para o sucesso pode ser resumida em duas palavras: ALGO MAIS.
Os vencedores cumprem suas tarefas – e "algo mais". São gentis e generosos – e "algo mais". São confiáveis – 

e "algo mais". Dão 100% de si – e "algo mais".
Se quer ir adiante, faça um quilômetro a mais. Não há muita concorrência neste caminho.
Quantas pessoas você conhece que estão dispostas em fazer um pouco mais do que aquilo pelo qual 

recebem? Certamente muito poucas.
Uma maioria não quer fazer nada pelo qual recebem e outra só faz aquilo rigorosamente pelo qual foram 

pagas.
Qual a vantagem então de fazer mais do que recebe?
Eis algumas:
• Você torna-se mais valioso, independentemente do que faça e onde trabalha.
• Tem mais confiança.
• É visto como líder e as pessoas confiam mais 

em você.
• É respeitado pelos superiores.
• Ajuda a promover a cooperação.
• Aumenta o orgulho e a satisfação.
• Estimula a lealdade entre você, outros 

membros da equipe e superiores.
• O mercado paga preço de ouro por pessoas 

assim.
Pense bem! Há demanda em qualquer lugar 

p a r a  p e s s o a s  q u e  t r a b a l h a m  m u i t o ,  
independentemente de idade, experiência ou 
qualificação acadêmica.

Pessoas assim tem foco em resultados e fazem a 
diferença.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus! 
Gilclér Regina 

CDL e Fundir
fecham parceria 
para destinação 

correta de resíduos
eletrônicos

O Recicla CDL é uma ação desenvolvida pela 
FCDL/SC e CDLs com apoio da Fundação do Meio 
Ambiente de Santa Catarina (FATMA), e participação 
de outros parceiros para conscientizar toda a 
sociedade para a importância da coleta seletiva e da 
reciclagem, da destinação correta dos resíduos e da 
diminuição do volume de lixo gerado, dentre outras 
ações.

A CDL de Mafra e Rio Negro em parceria com a 
Fundir- Fundação Comunitária de Desenvolvimento 
Integrado do Município de Rio Negro, fará a coleta de 
monitores, CPU, fonte de energia, estabilizadores, 
mouse, teclado, impressoras, fax, caixa de som, 
micro-fones, câmeras de vídeo, notebook, celulares, 
TV, DVD, vídeo cassete e outros, lembrando que 
todos esses materiais devem estar fora de uso e 
intactos, sem maiores danos. Os matérias poderão 
ser entregues na Fundir - Fundação Comunitária de 
Desenvolvimento Integrado do Município de Rio 
Negro - Rua: Governador Moisés Lupion, 357   -   
Bairro: Estação Nova  -  Rio Negro e/ou na CDL.

Mais informações pelos fones: 3645-0346/3645-
1046 - Fundir ou na CDL – 3642-0722.

Se um cliente se 
propõe a sair de casa, 
enfrentar o trânsito, 
procurar um local para 
estac ionar  e  entre  
tantas oportunidades 
escolheu visitar a sua 
loja para pesquisar o que 
procura, o que leva 
e n t ã o  a l g u n s  
profissionais a terem 
mais sucesso como 
b a l c o n i s t a  d o  qu e  
outros? Neste DVD 
E d u a r d o  B o t e l h o  
identifica e pontua os 
tipos de clientes mais comuns encontrados nos 
pontos de venda. Dá dicas importantes que vão 
ajudá-lo a melhorar, ainda mais, o seu atendimento, 
além de evidenciar as diferenças fundamentais 
entre balconistas e vendedores. Lembra ainda que 
vender é identificar e conquistar pessoas.

Vídeo - 25 minutos
BÔNUS: Treinamento interativo - 130 slides 

ilustrados.
Extraído da "Postura de Atendimento em 

Quadrinhos de Carlos S. Andriani. 

Dicas de Livros e DVDs

TRANSFORME SEU BALCONISTA
EM VENDEDOR (3004)
Eduardo Botelho 


