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Funcionamento dos estabelecimentos comerciais para Dezembro de 2010
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A moda de se vestir bem.

Neste mês de dezembro, 
encerra-se mais um ciclo de 
aprendizagem na minha vida, 
a gestão frente da CDL de 
Mafra e Rio Negro. Estando a 
frente da entidade desde 
maio/2007 a dezembro 
/2010, exatamente 44 meses, 
m u i to s  d e s a f i o s  fo r a m  
superados e fica a sensação 
do dever cumprido. 

Vivemos em duas cidades distintas, mas onde 
muitos trabalham em uma e moram em outra, ou 
vice versa, aqui tudo é em dose dupla, duas 
unidades da Federação, dois poderes executivos, 
dois legislativos, duas associações empresarias, 
dois rotarys, entre tantas outras entidades, mas 
com a nossa CDL é diferente, é uma das únicas, 
senão a única entidade de Riomafra que congrega 
as duas cidades, nós senhores associados, os 
legít imos representantes do comércio,  
continuamos unidos, somos sim, os verdadeiros 
riomafrenses, sem bairrismo, e com certeza 
atribuo grande parte da pujança do comércio de 
nossas cidades, justamente a essa união.

Há exatamente 34 anos atrás, um grupo de 
comerciantes de Rio Negro e Mafra, sentem a 
necessidade de uma entidade que defenda 
exclusivamente os interesses do comércio e 
decidem criar a CDL de Riomafra, devido ás 
circunstâncias a sede acabou inaugurada na 
cidade de Mafra, mas isso, nunca foi motivo de 
divergência junto a esses grandes comerciantes 
que já visionavam a união do comércio de nossas 
cidades, pois sábios, perceberam que assim 
iniciava-se o caminho para criar em Riomafra o 
pólo comercial da região, que hoje ostentamos 
com orgulho.

Portanto, caros associados, este legado deve 
ser conservado e aprimorado, pois essa união é 
nosso maior patrimônio, é um elo que jamais 
devemos permitir que se quebre, pois só as CDLS 
são exclusivas representantes do comércio, 
juntamente com as FCDLs e a CNDL são as 
entidades que defendem 24 horas por dia, nós 
comerciantes.  

Como a primeira mulher a presidir a CDL de 
Riomafra, após 30 anos de sua fundação, 
certamente entrei para a história desta entidade, 
e espero que juntamente com minha diretoria 
tenhamos colaborado para o engrandecimento do 
maior setor de nossas cidades, que é o comércio.  
A CDL é o ponto de encontro dos lojistas, onde nos 
aperfeiçoamos profissionalmente, tiramos 
dúvidas, lutamos por nossos direitos, sabemos 
dos nossos deveres, e também fazemos muitos 
amigos, onde nos consideramos uma grande 
família cedelista.

Assumi o desafio e com o apoio de toda minha 
diretoria, nossos colaboradores, e minha família, 
hoje só tenho a agradecer a Deus e a todos que de 
uma maneira ou outra colaboraram para que 
minha gestão fosse coroada de êxitos e 
conquistas, certamente não ficarei longe deste 
movimento que já está incrustado no meu sangue, 
que é o movimento cedelista, espero que como 
vice-presidente de aperfeiçoamento empresarial 
da Federação possa colaborar ainda mais com o 
nosso movimento lojista, que já é sem sombra de 
dúvidas um dos maiores do Brasil.

Desejo a todos, um Natal de paz e um ano 
novo de muita prosperidade.

 “Deus nos fez perfeitos e não escolhe os 
capacitados, capacita os escolhidos”.

Albert Einstein

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

O que fazer com o 13º? 
O fim de ano já chegou. Com o 13º salário 

na conta e o clima de festa no ar, por que não 
fazer aquela viagem dos sonhos durante as 
férias? Eis, então, que bate aquela dúvida: com 
um extra no bolso, será que dá pra se permitir 
pequenos luxos ou o melhor é aproveitar pra 
pagar as dívidas pendentes? Antes de sair 
gastando por aí, pare e reflita. Faça um 
diagnóstico da sua situação financeira.

Está endividado? Reserve parte do 13º 
para quitar o cheque especial, as contas 
atrasadas, o cartão de crédito. Faça uma 
listinha de todas as coisas pendentes. 
Aproveite o momento para traçar uma 
estratégia financeira de longo prazo. São 
pequenos gestos que podem mudar sua vida, 
evitando que você se afunde em novas dívidas. 
Crie uma planilha com gastos diários. Anote 
suas despesas com moradia, transporte e 
alimentação, além dos supérfluos.

Nada melhor do que começar o novo ano 
livre de dívidas. Deixe também espaço para 
guardar uma graninha. Aprenda a poupar. Não 
esqueça que imprevistos acontecem e o futuro 
um dia baterá à sua porta. Agora, se você 
mantém suas finanças sob controle, separe 
uma parcela maior do 13º para guardar. Quanto 
maior for a soma de dinheiro poupado, mais 
rápido você atingirá a independência 
financeira e conseguirá colocar em prática 
seus sonhos de consumo.

Aplicar em poupança é ideal para quem tem 
pouco dinheiro sobrando e projetos de curto 
prazo. Se você consegue separar mais grana, 
arrisque em títulos do governo e fundo de 
investimentos.

Mas não se martirize se você está longe de 
ser um exemplo de pessoa equilibrada nas 
finanças. Um pequeno desejo pode ser 
realizado com o 13º. Basta saber usá-lo bem! 

Julio Sergio Cardozo é conferencista, consultor de 
empresas e professor livre-docente de controladoria & 
finanças. 

É hora de trocar 
de emprego 

Ausência de desafios, salários baixos, não 
gostar do que faz, clima organizacional ruim são 
alguns dos fatores que indicam que é a hora de 
procurar uma recolocação prof issional.  
Especialista diz, contudo, que antes é preciso 
avaliar os pós e contras antes de pedir demissão. 

Falta pouco mais de um mês para 2010 
acabar. É nesse momento que muitas pessoas 
aproveitam para repensar suas atitudes e iniciar 
projetos novos no ano seguinte. Trocar de emprego 
ou conquistar uma vaga no mercado de trabalho, 
por exemplo, estão entre as principais promessas 
de ano novo.

Quem já está empregado, mas está 
insatisfeito com a atual colocação profissional, 
precisa fazer uma avaliação antes de pedir 
demissão, o profissional tem que ter consciência 
que assumirá riscos, pois toda a escolha implica 
em uma perda. É preciso identificar o que o 
trabalho atual oferece como o financeiro, o clima 
organizacional ou os desafios proporcionados. 
Depois, coloque tudo na balança e analise as 
vantagens e desvantagens.

Encontrar satisfação no ambiente de trabalho 
não é tarefa fácil. Trabalhar desanimado, não ter 
expectativas profissionais, não ter um bom 
relacionamento profissional com colegas são 
alguns dos indícios que apontam que é hora de 
mudar de emprego. Na dúvida a melhor saída para 
o trabalhador insatisfeito é ter coragem e encarar 
um novo desafio.

Ninguém é insubstituível, pessoas infelizes no 
ambiente de trabalho tornam-se improdutivas e, 
com certeza, serão trocadas por outras mais cedo 
ou mais tarde. Portanto, é importante que o 
profissional não espere para que o pior aconteça e 
seja ele mesmo o agente da mudança. 

Pessoas que mantém o network sempre 
atualizado, que buscam aperfeiçoamento 
profissional e estão antenadas com as 
necessidades do mercado têm mais chances de 
conquistarem uma recolocação profissional. O 
mesmo vale para pessoas que ainda estão 
desempregadas e querem entrar no mercado de 
trabalho. 

Hoje em dia o mercado de trabalho está muito 
dinâmico e necessita de pessoas atualizadas e 
motivadas. Além disso, o tempo de permanência 
em uma organização está cada vez mais curto. Por 
isso, muitos executivos não cogitam seguir 
carreira em uma única empresa. 

A mudança, muitas vezes, pode estar dentro 
da própria empresa. Muitos executivos trocam de 
função várias vezes na mesma organização. 
Nesses casos, é recomendado que a pessoa 
procure o gestor do local e converse sobres suas 
expectativas profissionais, mostrando suas 
habilidades e demonstrando interesse em 
contribuir com a empresa em setores onde tem 
mais afinidade, ressaltando que, se a pessoa 
achar que não tem mais nada para aprender na 
empresa, então o momento é propício para mudar 
de emprego.

Motivação - Quem ainda está desencorajado a 
investir na mudança, vale a pena conhecer a 
parábola da águia e da galinha, escrita pelo Frei 
Leonardo Boff. No texto, ele compara a atitude das 
duas aves e sugere para que os leitores voem cada 
vez mais alto, não se contentando com os grãos 
que lhe jogam para ciscar.

Ainda, que cada pessoa tem dentro de si uma 
águia, que quer nascer e sente o chamado das 
alturas. As pessoas que alcançam o vôo sublime 
são as que se recusam a deitar-se a suspirar e 
desejar que as coisas mudem, pois não reclamam 
sua sorte e, em vez disso, vão atrás de mudanças. 

Roberto Carvalho Cardoso é administrador e mestre 
em finanças. 

Workshops
Nos dias 07 de outubro e 

29 de novembro a CDL 
ofereceu a seus associados 
dois workshops em parceria 
com a FCDL-SC. No primeiro 
Cris Vieira falou sobre 

vendas, modas, tendências, a importância da 
imagem pessoal entre os temas abordados. No 
segundo encontro Daniel Fonseca trouxe o 
tema A excelência do 
atendimento, abordando 
os diferentes tipos de 
clientes, perfis e a forma 
adequada de interagir com 
cada tipo identificado. 



Análise:

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

OUT/ 10 - NUV/ 10

0,62 %
26,33  %
3,02 %

NOV/09 - NOV/10

0,29 %
4,10 %
9,19 %

As CONSULTAS apresentaram um aumento de 
0,62% em relação ao mesmo período do ano anterior 
e uma queda de -0,29% em relação ao mesmo 
período do ano passado;

Os REGISTROS apresentaram um aumento de 
26,33% em relação ao mesmo período do ano 
anterior e uma queda de -4,10% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram um 
aumento de 3,02% em relação ao mesmo período do 
ano anterior e um aumento de 9,19% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

ESTATÍSTICAS
NOVEMBRO 2010

Cadastro
O cadastro de um cliente de forma completa representa vantagens aos consumidores e por 

conseqüência aos fornecedores. A ausência destes dados prejudica não apenas em reconhecer o 
perfil do consumidor como sua característica como adimplente ou inadimplente.

Uma das maneiras explicitas da importância do cadastro se refere às informações de dividas 
vencidas e não pagas referentes a períodos não superiores a 5 anos na inclusão destes consumidores 
aos SPC, mediante apenas a comunicação previa deste fato, o que para tanto, necessita de se dispor 
de um cadastro que identifique seu endereço para correspondência, para que assim o possa fazer  
permitindo ao consumidor em caso de divergência nas informações busque de forma antecedente a 
retificação deste comunicação evitando e inclusão indevida  e buscando a retificação deste registro.

Assim sendo, solicitamos a todos que valorizem as relações de consumo, fazendo cadastro  
completos com exatidão de informações.

Confira anexo o oficio , repassando aos departamento de crédito de sua empresa.

Recicla CDL

De 13 á 17 de dezembro estaremos 
fazendo 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 materiais também 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.

Dica de Livros e DVDs
OS 10 ATRIBUTOS DE UM LÍDER (3030)
Luiz Marins / Bônus 
Simplicidade e Foco 
DVD TRAINING - OS 10 
ATRIBUTOS DE UM 
LÍDER
Ninguém nasce líder! 
Podemos nos tornar 
l í d e r e s ,  b a s t a  
querermos! Os dez 
atributos de um líder 
são:
1° Uma visão positiva 
da realidade. O líder 
sabe "enxergar" a parte cheia do cálice.
2° Objetivos claros, bem definidos. O líder sabe 
exatamente onde quer chegar.
3° Grande poder de comunicação. O líder 
comunica seus objetivos e metas com clareza.
4° Empatia. O líder coloca-se no lugar de seus 
liderados e "sente" o que eles sentem.
5° Sabe a diferença entre "delegar e "abdicar". 
O líder delega, não abdica.
6° Domínio dos detalhes. O líder sabe a 
importância dos detalhes e dá atenção a eles.
7° Perseverança e "follow-up" nas decisões. O 
líder não desiste facilmente e termina as coisas 
que começa!
8° D ispos ição  para  assumir  p lena 
responsabilidade. O líder não procura 
"culpados".
9° Faz mais do que as pessoas esperam. O 
líder sabe a importância de andar o "quilômetro 
extra".
10° Lealdade e justiça. O líder é leal e justo 
com seus liderados. 
Duração: 21 minutos
BÔNUS - SIMPLICIDADE E FOCO: Qual será o 
segredo do sucesso de algumas empresas? 
Nesta fita o prof. Marins comenta sobre a 
importância da simplicidade e do foco nas 
empresas. Ele garante que uma empresa, 
independente do seu tamanho, pode e deve ser 
simples, trabalhar com pessoas simples. 
Lembra ainda, que é fundamental para a 
empresa ter foco no seu mercado. Uma 
empresa que tem foco é identificada com 
facilidade, por que deixa vivo na mente do 
consumidor aquilo que realmente faz de 
melhor. E finaliza: empresas simples e focadas 
no seu mercado e que praticam um 
relacionamento humano direto com seus 
clientes e fornecedores, estabelecem uma 
relação muito forte, positiva e vencedora. O 
sucesso é inevitável.

Duração: 21 minutos

Entrega do Material de
 Natal Para PMM

Em novembro de 2009 ficou definido em 
reunião na sede da CDL com o Sr. Emerson 
Mass Secretario do Desenvolvimento 
Econômico de Mafra que a sua secretaria 
tomaria frente à ornamentação do Natal 2010, 
na ocasião também ficou definida a 
transferência de todo o material utilizado nos 
últimos anos pela CDL na ornamentação 
Natalina de Mafra para a PMM. Através de 
termo de doação a CDL entregou este ano todo 
m a te r i a l  e  a  r e s p o n s a b i l i d a d e  d a  
ornamentação para a Prefeitura Municipal na 
qual está designado para este fim o Secretario 
do Desenvolvimento Econômico Sr. Emerson 
Mass.
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Já montou sua
 árvore de natal?

Natal é tempo de olhar o mundo, alimentar a 
chama do amor e apreciar o milagre da vida. É 
tempo de seguir com atenção e humildade os 
passos dos Pastores e os daqueles que têm 
coração simples, e em gestos de ternura, 
sintonizar mentes e aconchegar corações.

CDL

Calendário 2011

FEVEREIRO – 05
MARÇO – 05

ABRIL – 09 e 23
MAIO – 07

JUNHO – 04 e 11
JULHO – 09

AGOSTO – 06 e 13
SETEMBRO – 10
OUTUBRO – 08

NOVEMBRO – 05

BELMIRO WITT
Fundada pelo Senhor Belmiro e Adelaide Witt, em abril de 1953, 

com 57 anos de atuação em nossos municípios. Inicialmente no ramo 
de secos e molhados. Em 1970 abriu a primeira filial no centro de Rio 
Negro. Em 1978 abriu a confecção de uniformes industriais e hoje 
trabalha com tecidos, cama, mesa e banho.

Faz parte do Grupo Tecidos Maristela no Alto de Mafra.
TRADIÇÃO E QUALIDADE É O SEU LEMA!

Ana Maria Witt
A empresária Ana Maria Witt administra em conjunto com seus 

irmãos o empreendimento da família, e assumirá a partir de janeiro de 
2011 a presidência da CDL de Mafra e Rio Negro.

“Presidente eleita para gestão 2011/2012 expõe suas intenções 
junto ao movimento lojista”

“Nossa meta é aumentar o numero de associados, não só aumentar por aumentar, mas que 
todos os associados sentissem na CDL a sua segunda casa. Esperamos que cada lojista que 
participa se sinta livre em colocar suas experiências de anos de comércio ao jovem empresário que 
esta iniciando. E o jovem por sua vez, colocando em comum sua juventude e entusiasmo. Que nessa 
troca de experiência cada um possa aprender, conhecer melhor o outro e assim fortalecer a  nossa 
família cedelista.

Tenho convicção que nossa nova diretoria vai trabalhar arduamente em prol do comércio de 
Mafra e Rio Negro, representando com êxito essa entidade que é sinônimo de credibilidade e 
legitimidade em esfera nacional. 

É com o sentimento do dever cumprido, que deixo neste mês a 
presidência da nossa CDL, mas jamais deixarei de colaborar com a 
mesma, sempre com o intuito de manter unida a família cedelista.  
Aproveito a oportunidade para desejar sucesso á nova Diretoria 
que assumirá, pois com a mesma determinação terá êxito absoluto 
em sua gestão e, estarei sempre á inteira disposição em todos os 
momentos, pois  juntos buscaremos sempre o  melhor para o 
classe lojista.

Agradeço a cada associado pela confiança 
depositada, aos amigos, companheiros que 
sempre me ajudaram a enfrentar todos os 

desafios, com coerência e determinação. A equipe interna pelo comprometimento e 
dedicação e, em especial a minha Diretoria, pela presença exaustiva em  todas as 
reuniões, eventos, enfim,  momentos que estivemos juntos. 

Somos fortes porque somos unidos, e essa união nos transforma no maior 
movimentos lojista, chamado CDL.

Meu muito obrigado.!

Agradecimento

Fátima Regina Granemann - Presidente



Com responsabilidade e empenho buscamos sempre a aproximação continua dos 
associados e um fortalecimento às ações de integração. Consolidado no calendário da 
entidade temos o Baile do Comércio que se tornou referencia na região, de maneira 
descontraída e familiar o evento se consolidou pela união e pelo prazer em estarmos  
vivendo momentos de diversão e alegria. Eventos de encerramento, Convenções, 
Encontro de Lideres, são exemplos de unificação, unindo o conhecimento, aumentando 
seus elos de relacionamentos com pessoas de varias localidades nacionais e 
fomentaram durante o ano inúmeros momentos inesquecíveis.

EVENTOS



Vivemos um momento de extrema atividade no movimento lojista, comprometidos com o presente e preparando o futuro. E foi assim 
que nossa gestão se baseou, participando assiduamente dos encontros regionais, estaduais e nacionais, nas reuniões constantes da 
Diretoria, nas Plenárias e Distritais. Um marco de nossa gestão esteve na Fundação do Sincomafra, Sindicato representativo da classe 
patronal, que hoje já se encontra solido em nosso município, e que desde 16 de outubro de 2007 esta em plena atividade. A CDL esta 
presente ativamente nos Conselhos Municipais e Estaduais, interagindo-se em todos as esferas relacionadas ao varejo. Participação nos 
encontros de gestores, fortalecendo as bases das informações do SPC, e das atividades da CDL. Participação em  inúmeros eventos, todos 
sempre com o único propósito, o de fortalecer sempre o movimento lojista.

REUNIÕES



O resultado dos esforços promovidos pela Diretoria, em prol da renovação, da 
qualificação, capacitação e desenvolvimento ao conhecimento de nossas lideranças e 
dos comerciários, ficou bem evidente, ao depararmos pelo expressivo publico que 
encontramos no decorrer de nossa gestão nos cursos, workshops, Seminários, Simpósio 
Jurídicos, PIDGs e Palestras, enfim todos os eventos que buscaram dar maiores subsídios 
ao aperfeiçoamento profissional. 

CAPACITAÇÃO



Acreditamos que vivemos pelos sonhos que temos e pela razão a qual 
direcionamos nossos caminhos. 

Assim, trabalhamos sempre para trazermos a magia do Natal.  Nas varias 
campanhas que realizamos em prol de nossos associados e buscamos a satisfação de 
nossos consumidores.

Persistimos arduamente, para realizarmos todos estes momentos, ultrapassando 
a barreiras da burocracia, mas colhendo os frutos positivos do trabalho serio 
transparente e serene ao qual nos dedicamos e concluímos com êxito. 

NATAL


