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Storani é mestre em Antropologia pela Universidade Federal 
Fluminense (2008), pós-graduado em Administração Pública 
(2004), em Gestão de Recursos Humanos (2002), ambos pela 
Fundação Getúlio Vargas - RJ, e em Treinamento Físico pela 
Universidade Gama Filho - RJ (1999). Participou do Curso de 
Operações Especiais, é Mestre de Tiro, possui cursos nos EUA e 

Israel, além de ter sido Subcomandante do BOPE no Rio de Janeiro e consultor do 
Filme Tropa de Elite. Atualmente é professor da Universidade Cândido Mendes, 
pesquisador do Instituto Universitário de Políticas Públicas e Ciências Policiais da 
Universidade Candido Mendes - RJ e Secretário Municipal de Segurança Pública da 
Prefeitura de São Gonçalo - RJ.

Palestra de Paulo Storani, ex-capitão do Bope
Sob a inspiração do filme “Tropa de Elite”, a palestra propõe estabelecer a relação entre a realidade do 

BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM do Rio de Janeiro) e das empresas e atividades do 

mundo corporativo.

O foco principal da abordagem é o que está além dos processos: o compromisso com a marca (empresa); 

o foco no resultado; o trabalho de equipe; a superação de limites - metas; a liderança mútua; e a auto-

realização no cumprimento da missão – tarefa. 

A interação entre o público e o ex-Capitão do BOPE Paulo Storani - Consultor do Filme, Coordenador do 

Curso de Operações Especiais, retratado no roteiro, e um dos oficiais que serviu de inspiração para o CAPITÃO NASCIMENTO, 

interpretado pelo ator Wagner Moura – tem como objetivo despertarem as pessoas para superarem os “desafios” do ambiente 

competitivo de trabalho, e para focarem a Liderança sob o aspecto dos “homens de preto” do BOPE.

14 de Abril de 2011
Local: Cine teatro Emacite
Investimento: R$ 20,00 Associados / R$ 25,00 Não Associados
Obs: Antecipe a compra de seus ingressos em 02 vezes em boleto bancário.

DISCIPLINA, VISÃO, ESTRATÉGIA, 
RIGOR E DETERMINAÇÃO . . .
A PREPARAÇÃO QUE FAZ DIFERENÇA
PARA SUPERAR A CONCORRÊNCIA



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

A moda de se vestir bem.

Chegou 2011, e o início 
sempre é época de recompor 
as energias, e recomeçar sempre com mais 
garra e dedicação.

 Inicio este ano frente a CDL como 
presidente, uma responsabilidade a qual divido 
com todos, porque sei que transformaremos as 
oportunidades em realizações e crescimento. 
Temos um trabalho a ser feito pela nossa 
entidade que representa a classe lojista em 
nossos municípios de Mafra e Rio Negro, e 
quero juntamente com minha Diretoria fazer 
este trabalho com o compromisso de dar 
continuidade a tudo que já foi feito, e idealizar o 
que ainda poderemos fazer, para fortalecermos 
nossa região cada vez mais.

Convido a todos a part ic iparem 
assiduamente, pois sua presença é muito 
importante para que juntos possamos 
desenvolver as nossas atividades, para que 
assim possamos fazer um trabalho participativo, 
aqui você pode entrar que a casa é sua, 
participe, colabore e promova conosco o 
crescimento de todos.

Desejo um ano promissor, perfeito e 
cheio de realizações a todos!!!

Conto com você !!!

Editorial
Ana Maria Witt 

Reflexão
Você tem experiência? 

Eu um processo de seleção da Volkswagen do 
Brasil, os candidatos deveriam responder a 
seguinte pergunta: 'Você tem experiência?'
A redação abaixo foi desenvolvida por um dos 
candidatos. Ele foi aprovado e seu texto está 
fazendo sucesso, e com certeza ele será sempre 
lembrado por sua criatividade, sua poesia e acima 
de tudo por sua alma. Vamos conhecer a redação 
vencedora: 
Já fiz cosquinha na minha irmã pra ela parar de 
chorar. 
Já me queimei brincando com vela. 
Eu já fiz bola de chiclete e melequei todo o rosto. 
Já conversei com o espelho, e até já brinquei de ser 
bruxo. 
Já quis ser astronauta, violonista, mágico, caçador 
e trapezista. 
Já me escondi atrás da cortina e esqueci os pés pra 
fora. 
Já tomei banho de chuva e acabei me viciando. 
Já roubei beijo. 
Já confundi sentimentos. 
Ja peguei atalho errado e continuo andando pelo 
desconhecido. 
Já raspei o fundo da panela de arroz carreteiro. 
Já chorei ouvindo música no ônibus. 
Já tentei esquecer algumas pessoas, mas descobri 
que eram as mais difíceis de esquecer. 
Já subi em árvore pra roubar fruta. 
Já fugi de casa pra sempre, e voltei no outro 
instante. 
Já corri pra não deixar alguém chorando. 
Já fiquei sozinho no meio de mil pessoas sentindo 
falta de uma só. 
Já vi pôr-do-sol cor-de-rosa e alaranjado. 
Já me joguei na piscina sem vontade de voltar.
Já bebi uísque até sentir dormente os meus lábios. 
Já olhei a cidade de cima e mesmo assim não 
encontrei meu lugar. 
Já senti medo do escuro, já tremi de nervoso. 
Já quase morri de amor, mas renasci novamente 
pra ver o sorriso de alguém especial. 
Já acordei no meio da noite e fiquei com medo de 
levantar. 
Já gritei de felicidade. 
Já me apaixonei e achei que era para sempre, mas 
sempre era um 'para sempre' pela metade. 
Já deitei na grama de madrugada e vi a Lua virar 
Sol. 
Já chorei por ver amigos partindo, mas descobri 
que logo chegam novos, e a vida é mesmo um ir e 
vir sem razão. 
Foram tantas coisas feitas... 

Tantos momentos fotografados pelas lentes da 
emoção e guardados num baú, chamado 
coração. E agora um formulário me interroga, me 
encosta na parede e grita: 'Qual sua experiência?' 
Essa pergunta ecoa no meu cérebro: experiência... 
experiência... Será que ser 'plantador de sorrisos' é 
uma boa experiência? Sonhos!!! Talvez eles não 
saibam ainda colher sonhos! Agora gostaria de 
indagar uma pequena coisa para quem formulou 
esta pergunta: Experiência? Quem a tem, se a 
todo o momento tudo se renova? 

(Publicado no jornal interno do RH - Volkswagen do Brasil - nome do 
candidato não mencionado) 

Calendário
Reuniões Plenárias

FEVEREIRO Dia 09

MARÇO Dia 09

ABRIL Dia 13

MAIO Dia 11

JUNHO Dia 08

JULHO Dia 13

AGOSTO Dia 10

SETEMBRO Dia 14

OUTUBRO Dia 11

NOVEMBRO Dia 09

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

Dicas de livros e DVDs.
O VENDEDOR 
MATOU A VENDA (3013)
Eduardo Botelho 

OS 10 MAIORES ERROS NA 
OFERTA
Fundamentado na sua longa 
experiência como profissional de 
vendas, o consultor Eduardo 
Botelho explica quais são os dez 
maiores erros cometidos pelos 
vendedores no momento da oferta:
1. As perguntas negativas;
2. Verbos no condicional;
3. Falta de energia e impacto na voz;
4. Não oferecer tudo o que pode;
5. Falta de expressão fisionômica;
6. Comprar os problemas do cliente;
7. Pensar negativamente antes de oferecer;
8. Baixar logo a oferta na primeira chiada do 
cliente.
9. Ter medo das possíveis reações do cliente;
10. Não falar dos benefícios e só ficar falando de 
custos.
Vídeo - 28 minutos
BÔNUS: Galeria dos vendossauros

com Eduardo Botelho 

IV Encontro ‘‘Essência de Mulher’’
Em Prol da VIDA

A CDL em parceria com o GIRO, estará promovendo este ano o 
IV Encontro da Mulher, evento este que será destinado a uma    
grande ação social.

Data: 10 de março
Horario: 19:30h
Local: ASMIG
Maiores detalhes na próxima edição deste informativo.



Análise:

Resumo do Movimento
DESCRIÇÃO   Relação 

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

NOV/ 10 - DEZ/ 10

44,86 %

-12,29  %

29,53 %

DEZ/09 - DEZ/10

2,24 %

21,01 %

2,13 %

As Consultas apresentaram em dezembro um 
aumento de 44,86% em relação ao mesmo período a 
novembro de 2010 e um aumento de 2,24% em 
relação ao mesmo período de dezembro de 2010.

Os Registros apresentaram em queda de (-

12,29%) em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 21,01% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os Cancelamentos apresentaram um aumento 
de 29,53% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 2,13% em relação ao 
mesmo período ano passado.

ESTATÍSTICAS
DEZ 2010

A finalidade da Convenção Estadual é 
promover o crescimento do Associativismo

no que se refere ao aumento da capacitação
e desenvolvimento de novas práticas, 

além do convívio e a troca de experiências.

Local: CHAPECÓ-SANTA CATARINA
Data: DE 26 A 28 DE MAIO/2011

Valor Inscrição: R$ 272,00
Forma de pagamento: 

6 vezes de 45,50 – boleto 
Obs: o parcelamento diminui a partir do mês da confirmação da inscrição.

43ª Convenção Estadual do Comércio Lojista
Chapecó SC

Novo sistema SASFX
A Federação das Câmaras de Dirigentes 

Lojistas e seu departamento de SPC/SC 
comunicam que no dia 31/01/2011 foi 
disponibilizado a  todas as entidades a  nova 
versão do sistema SASfx. O novo sistema trouxe 
vantagens e novidades na parte de velocidade de 
funcionamento e diferente visualização nas telas.

SASFx sempre renovando para 
melhor atender!!! Um produto SPC e 

exclusivo da CDL.

CDL Cobrança
O CDL Cobrança tem como objetivo, a cobrança de débitos vencidos para empresas associadas à 

CDL, buscando de forma ágil e eficaz a recuperação dos créditos.
Parceria 
Mais que uma prestadora de serviços, pretendemos nos tornar uma solução para empresas, 

priorizando o relacionamento de longo prazo e exercendo com responsabilidade o papel de 
representante de nossos clientes frente a seus clientes finais.

Benefícios
• Reduzir os níveis de inadimplência 
• Proporcionar alto índice de recuperação de débitos 
• Otimizar os recursos 
• Contratar um serviço diferenciado com transparência e qualidade nas ações 
• Evitar problemas junto aos órgãos de defesa do consumidor 
• Permitir o foco no negócio 

 Ferramentas 
• Sistemas totalmente informatizados 
• Metodologia adequada 
• Profissionais treinados e qualificados para a realização de todo processo de cobrança dentro das 

normas do código de defesa do consumidor 
• Acompanhamento Jurídico na execução de ações de cobrança 
Como contratar o serviço de Cobrança? 
Entre em contato com a CDL Mafra e Rio Negro: Fone (47)3642-0722 e/ou 

cobrança@cdlmafra.com.br / comercial@cdlmafra.com.br

Dados em relação a Dezembro de 2010
A consulta ao SPC considerando os domingos apresentou:
1º Domingo:
Dia: 13/12/2009 12/12/2010
Consultas: 10 385
2º Domingo:
Dia: 20/12/2009 19/12/2010
Consultas: 477 625
A consulta ao SPC considerando o período 20/12 a 24/12 apresentou:
Período 20/12/2009 a 24/12/2009 - 5962 consultas
Período 20/12/2010 a 24/12/2010 - 6886 consultas



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: Ana Maria Witt 
1º Vice Presidente: Cidival Meurer de Oliveira
2º Vice Presidente: Claudete Kalow 
1º Diretor Secretario: Rubens Estica 
2º Diretor Secretário: Daniel Ranghetti 
1º Diretora Financeira: Fatima Regina Granemann 
2º Diretora Financeira Rozalia Zeithammer Alves 
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional: Sergio C. Siqueira 
Diretor de SPC e Outros Serviços:  Lourival Sá Ribas Junior 
Diretor de Relações Institucionais: Ivan Machado 
Diretor Social:  Marcos Grossel 
Diretor de Patrimônio: Henrique Kondlastch

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

PROMOÇÃO
CLIENTE NOTA

CDL RIOMAFRA

GANHADORES DA PROMOÇÃOGANHADORES DA PROMOÇÃOGANHADORES DA PROMOÇÃO
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Nome: Débora Cristina Fernandes Schluchebier
Cidade: Rio Negro

Cupom: Super mercado Hilario Fuchs

Nome: Luciane Lotte
Cidade: Mafra

Cupom: Loja Piu Bella

Nome: Eloi Venezio Rodrigues
Cidade: Mafra

Cupom: Agricol Matérias de Construção

Nome:  Alceoni Terezinha Hasegawa
Cidade: Mafra

Cupom: Lojas Certo

Nome: Luiz Fernando Lietz
Cidade: Rio Negro

Cupom: O Boticário- RN

Nome: Maria Maia
Cidade: Mafra

Cupom: O Boticário – RN

Nome: Larissa Terezinha Arbigaus
Cidade: Mafra

Cupom: Lojas Berlanda

Nome: Clarice de Jesus Ribas Batista
Cidade: Rio Negro

Cupom: Lojas Kinder

Nome: Tânia Kornatzki
Cidade: Mafra

Cupom: Cedrus/Veneto/Garagem

Nome: Graciéle Maria Rank
Cidade: Mafra

Cupom: Loja Pano Pra Manga


