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Com a presença de mais de 200 pessoas, dentre 
lideranças lojistas, autoridades, convidados e imprensa, 
foi empossada no dia 25 de março, a nova diretoria da 
CDL Mafra e Rio Negro, para a gestão 2011-2012. A 
cerimônia ocorreu no centro de eventos do Willner Plus 
em Mafra. A empresária Ana Maria Witt, assumiu à 
presidência da entidade para o biênio 2011-2012, na 
ocasião também foram homenageadas as empresas que 
participaram do ato de fundação da CDL e permanecem 
na entidade. Confira as fotos do evento.
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A moda de se vestir bem.

O mês de março de 2011 
ficara em muito na minha 
lembrança. Receber um 
público tão expressivo no ato 
de posse de minha diretoria 
foi muito emocionante, e por 
tanto agradeço a presença de 
todos. Em especial  ao 
Presidente da CNDL Sr. Roque 
Pellizzaro Junior e a Diretoria da  FCDL Santa 
Catarina, que abrilhantaram nosso evento com 
vossas presenças, manifestando em seus 
discursos questões importantes ao movimento 
l o j i s t a .  F i c a m o s  o r g u l h o s o s  p e l o  
companheirismo de nossas CDLs vizinhas que 
estiveram conosco nesta noite especial. Mais que 
uma celebração este momento representa o 
compromisso de manter, defender e cumprir os 
interesses de nosso movimento lojista, 
representando com garra e ação esta classe 
empresarial. 

E seja por este motivo que recebemos 
inúmeros elogios ao nosso evento, onde o 
companheirismo e a sinergia estiveram latentes 
durante todo o evento. Aos nossos associados 
nosso muito obrigado pela confiança, aos nossos 
amigos cedelistas e familiares, obrigado pela 
presença e apoio. 

E como o tempo nossas atividades também 
devem prosseguir em ritmo acelerado, agradeço 
a todos que estiveram nos demais eventos 
promovidos pela nossa CDL, em especial ao IV 
Encontro Essência de Mulher que este ano trouxe 
– o tema em Prol a Vida, numa parceria com o 
Giro(Grupo de Integração de Oncologia), onde 
conseguimos uma receita liquida de R$ 2 mil a 
instituição Giro, que reverterá em benefícios aos 
pacientes cadastrados na instituição do Giro. 

Um evento que reuniu 700 pessoas e foi 
sucesso é a palestra “Construindo uma Tropa de 
Elite”, que com um público expressivo, o 
palestrante Paulo Storani, contagiou a todos com 
sua alta performance de oratória, conhecimento 
e determinação, repassando através de sua 
experiência motivação, liderança e coragem para 
enfrentar os desafios de nosso cotidiano. 
Agradecemos a todos que acreditaram e 
participarem deste grande evento. 

Estamos com outros projetos já em 
andamento, a exemplo nossa campanha 
promocional 2011, encontro de crediarista e 
outros que ainda estão sendo avaliados. 
Portanto, não deixe de participar de nossos 
encontros e reuniões, assuntos de interesse da 
classe são constantes em nossas pautas, a 
exemplo o trabalho conjunto ao Sincomafra 
sobre a convenção coletiva, assunto polemico e 
importante a todos, como outros demais. 

“
ferramenta de voz e de força perante a sociedade. 
É através dela que nos fazemos ouvir e reivindicar 
ações, em prol a classe lojista empresarial.”

O associativismo é a melhor e mais forte 

EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente  É muito comum acompanharmos diariamente nos telejornais noticias dando conta de que graças às imagens captadas por uma 

câmera externa de vigilância, localizada em um prédio, loja, posto de combustível ou indústria, foi possível a elucidação de um 
crime e identificação do autor.
Nos grandes centros a instalação desses equipamentos de monitoramento nas áreas externas é bastante comum, todavia em Rio 
Negro e Mafra essa prática ainda é rara.

Esse breve artigo pretende repassar a você lojista ou empresário algumas dicas para uma utilização mais eficiente dos sistemas de vídeo 
monitoramente, capaz de auxiliar não somente o proprietário, mas também a coletividade, colaborando sobremaneira para a segurança no entorno do 
estabelecimento.
Todos nós buscamos cada vez mais a tecnologia do vídeo monitoramento para conter os furtos e roubos em residências ou estabelecimentos, todavia, 
tenha sempre em mente que um sistema eficaz deve ser capaz de evitar furtos e roubos ou no mínimo de auxiliar na investigação posterior ao crime, 
caso contrário perde totalmente a razão de existir. 

Comumente a câmera de vídeo limita-se a registrar somente o ambiente interno do estabelecimento, o que não deixa de estar correto, porém veja 
alguns dos benefícios que uma câmera externa poderá trazer:

a) Uma câmera instalada na frente do estabelecimento e que esteja voltada para a rua pode auxiliar no registro de placas e características de veículos 
utilizados por autores de furtos, assaltos e outros crimes; 
b) Através de suas imagens será possível determinar o exato momento da entrada dos marginais, pois as imagens dos suspeitos serão colhidas assim 
que estes adentrarem na loja e não somente quando abordarem o caixa ou estiverem deixando o local;
c) Favorece a identificação de outros comparsas parados na porta ou imediações, principalmente quando se tratar de golpistas;
d) Por meio das imagens de câmeras externas é possível elucidar crimes cometidos em outras lojas das imediações. No ano de 2008 em Mafra 
policiais puderam identificar uma dupla de assaltantes e a motocicleta utilizadas por eles com base em imagens captadas por uma câmera externa 
localizada a duas quadras de distância do estabelecimento assaltado. Neste fato foi possível inclusive estabelecer exatamente o horário do assalto e 
rota utilizada pelos marginais para a fuga;
e) Possibilita a identificação de veículos que venham a colidir com a vitrine e acabam fugindo em seguida. É comum que motoristas embriagados 
venham a colidir seus veículos contra as portas e/ou vitrines de lojas, e por não haverem testemunhas nas imediações, acabam se evadindo para 
livrar-se da responsabilidade, fato este muito comum durante as madrugas e nos finais de semana. Uma câmera nesse caso pode levar a polícia a 
localizar o autor e tomar as providências cabíveis;
f) Alguns autores de furtos utilizam o próprio veículo lançando-o contra as vitrines para em seguida subtrair os objetos, fato que já veio a ocorrer em 
nossa cidade;
g) Uma câmera externa auxilia sobremaneira na coleta de provas de inúmeros outros fatos relacionados ao trânsito como, por exemplo, 
atropelamentos, colisões, imprudências, discussões e “vias de fato” que, a princípio, podem não interessar para o lojista, todavia estas provas são de 
extrema importância para a polícia;
h) Por meio das imagens externas será possível inclusive observar a presença de marginais que costumam estudar previamente a rotina do 
estabelecimento para depois de cometer um furto ou roubo;
i) Lembre-se que qualquer sistema de vigilância por meio de vídeo monitoramento deve apresentar uma qualidade de imagem boa, senão de nada 
adianta, portanto antes de instalar ou contratar o serviço certifique-se da qualidade do equipamento;
j) Procure instalar um sistema de monitoramento que possibilite a gravação das imagens por um determinado período, pois caso contrário algum 
funcionário deverá ficar responsável diariamente pela observação das imagens, fato que geralmente não acontece;
k) Orienta-se os proprietários de estabelecimentos localizados na mesma rua ou imediações que em conjunto instalem várias câmeras externas, pois 
assim o sistema localizado em uma loja poderá auxiliar as demais existentes no mesmo perímetro.
l) Periodicamente dedique-se a rever as imagens captadas pelas câmeras internas e externas, mesmo que não tenha acontecido de fato um furto, por 
exemplo, pois assim muitos procedimentos de segurança poderão ser corrigidos e aperfeiçoados.
m) Providencie a manutenção periódica do equipamento para que em caso de necessidade as imagens estejam em condições de serem utilizadas;
n) Faça o backup das imagens importantes e mantenha-as em arquivo por um bom período caso seja necessário.  

A importância das câmeras externas de vídeo monitoramento 
nos estabelecimentos comerciais e industriais

Marcelo Pereira
Cap PM Sub Cmt da Guarnição Especial de Mafra

Reunião Distrital
Realizada no dia 23 de março a reunião do 
18° distrito da CDLs, coordenado pelo Sr. 
Osvaldo  Carlos  Seiffert, presentes na reunião 
que ocorreu na sede da CDL de MF/RN, as 
CDLs de SBS, Papanduva e Itaiópolis. 

Policia Militar de Mafra
No dia 13 de abril a CDL-Mafra e Rio Negro foi 

uma das homenageadas pela Policia Militar de 

Mafra com o Diploma e Troféu “Amigo da 

Guarnição Especial de Mafra”.  Com muito 

orgulho a Presidente da CDL  Mafra e Rio Negro 

Sra. Ana Maria Witt  recebeu esta homenagem 

representando  todos os associados e diretoria 

da entidade.

78º Seminário Nacional de SPC
Nos dias 31/03 e 01/04 aconteceu o 78° Seminário 
Nacional de SPC. A CDL de Mafra e Rio Negro esteve 
presente ao evento que discutiu temas de grande 
relevância ao movimento lojista.  Dentre os temas 
apresentados destacaram-se: Cadastro Positivo e sua 
importância para as MPEs, A importância do cadastro do 
consumidor, Informações Inteligentes para Gerenciamento 
Operacional de sua Entidade, Cadastro Positivo, Relacionamento 

e Comunicação: uma parceria que dá certo. No painel jurídico do encontro temas como:  Recursos 
internos no STJ, Recursos Especiais e Recursos Extraordinários, Decisões do STJ | Ilegitimidade de parte 
| Desnecessidade do AR | Decisões dos Juizados Especiais conflitantes com entendimento do STJ, Dados 
Sensíveis e Estratégias de Defesa /CCF. 

Reunião Plenária

Dia – 11 de maio

Sábado da Família

Dia – 07 de Maio

Essas são algumas dicas de segurança da Polícia Militar de Mafra que poderão 
auxiliar o lojista e o empresário a explorar melhor o seu sistema de vídeo 

monitoramento, e também contribuir para a segurança pública em nosso município.



Análise:

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

MAR/ 11 - ABR/ 11

-1,69 %
-11,95  %
-10,68 %

ABR/10 - ABR/11

-0,49 %
23,38 %
-5,42 %

ESTATÍSTICAS
ABRIL 2011

Saindo de Trás da Máquina

Dica de Livros e DVDs
COMO PENSAM OS COMPRADORES (3011)
Sirley Garoli - DVDTECA Campeões de Venda

Como se relacionar com compradores, 
tornando-os seu aliado é o tema deste DVD. 
Nele a autora mostra como os compradores 
estão preparados para atender os vendedores, 
e como os vendedores devem se preparar para 
este relacionamento. A autora fornece ainda, 
dicas de como surpreender os compradores de 
maneira profissional, e garante que só assim o 
vendedor terá o respeito profissional que o 
tornará um verdadeiro consultor na sua área. 

As CONSULTAS apresentaram uma queda de 
-1,69 em relação ao mesmo período do mês 
anterior e uma queda de 0,49% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 

Os REGISTROS apresentaram uma queda de 
-11,95% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 23,38% em relação 
ao mesmo período do ano passado. 

Os CANCELAMENTOS apresentaram uma 
queda de -10,68% em relação ao mesmo período 
do mês passado e uma queda de -5,42% em 
relação ao mesmo período do ano passado.

CURSO DE FORMAÇÃO DE VENDEDORES PROFISSIONAIS - nº 3

Registros por Região
Período: Dezembro 2010 - Fevereiro 2011

Fonte: FCDL-SC

Para a indústria ganhar dinheiro é indispensável 
haver qualidade e produtividade. Cada vez mais, 
competir requer competência. Foi-se o tempo em 
que os clientes pagavam a conta com a 
incompetência empresarial embutida nos preços 
de venda. 

Hoje, nem o mais sofisticado marketing salva a 
empresa desorganizada. Até porque um bom 
marketing tem atrás de si um excelente produto 
ou serviço. Qualidade é o que o cliente pensa que 
é. Quem julga o que é ou o que não é qualidade é 
o cliente. Como queremos o dinheiro do seu 
bolso, que ele dá para quem ele quer, nada mais 
justo do que "dançarmos conforme a música", 
fazendo um produto ou serviço como ele deseja e 
a prova. 

Dentro da empresa só existem custos, o lucro 
está fora dela. Por isso, há cada vez mais 
necessidade dos produtos e serviços serem 
criados de fora para dentro das organizações. 
Isso exige uma nova postura dos dirigentes. 
Implica em tirar o macacão de fábrica e realizar o 
papel de relações públicas da empresa, 
estabelecendo vínculos com o mercado. 

Nada muda se você não mudar. Empresa em que 
o dono "não sai de trás da máquina" dificilmente 
conseguirá crescer. Quando o dono do negócio 
se torna o "sabe-e-faz-tudo" e orgulha-se de ser 
um "bombril, mil e uma utilidades" do seu 
empreendimento, torna-se vítima de uma 
inversão dos papéis, passando a ser comandado 
pelos subordinados, pois os empregados 
acabam delegando de baixo para cima. 

Mas afinal, por que os dirigentes devem sair de 
dentro das empresas? Porque somente assim 
poderão: 
- Ver a empresa de fora para dentro 
- Comparar-se com outras empresas e perceber 
melhor os seus pontos fortes e identificar suas 
debilidades 
- Observar tendências, oportunidades e 
ameaças que impactam no seu negócio 
-Ouvir a voz do mercado 
-Fidelizar clientes 
 Desenvolver fornecedores 
-Prospectar novos clientes 
Se você não é o maior, procure ser o melhor. 
Empresa de pequeno porte precisa fomentar nos 
seus colaboradores o comprometimento, a 
polivalência e o empreendedorismo. Se uma 
empresa tem 100 funcionários, esta depende 
teoricamente de 1% do esforço de cada 
empregado. Mas, o que dizer da micro e pequena 
empresa que possui apenas três funcionários? 
Esta teoricamente depende em 33,33% de cada 
funcionário. Isso mostra o quanto maior deve ser 
o cuidado dos empresários das pequenas 
empresas na hora de contratar. 

Como as instituições não dão conta de fornecer a 
mão-de-obra qualificada no volume e velocidade 
que as organizações demandam, restam às 
empresas que querem crescer tornarem-se 
exper ts na contratação, integração e 
desenvolvimento das pessoas. 

Por Soeli de Oliveira , consultora e palestrante 
das áreas de Marketing, Varejo, Atendimento e 
Motivação .

Posse da Diretoria FCDL-SC
A nova diretoria da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, para a 
gestão 2011-2013, tomou posse no dia 18 de 
fevereiro em cerimônia no centro de eventos da 
Associação Catarinense de Medicina, em 
Florianópolis
O governador de Santa Catarina, Raimundo 
Colombo, senadores, deputados, dirigentes de 
CDLs, o presidente da CNDL, Roque Pellizzaro 
Junior, e o arcebispo primaz do Brasil, eleito, 
dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, 
estiveram dentre as autoridades e lideranças 
que prestigiaram a solenidade.
Além do presidente Sergio Alexandre Medeiros, 
a FCDL/SC deu posse a toda a diretoria, 
conselho fiscal, diretores distritais e 
coordenador estadual da CDL Jovem. Fátima 
Regina Granemann, diretora financeira de 
nossa CDL assumiu a vice-presidência de 
aperfeiçoamento profissional na FCDL-SC. 

Consultas
• Fevereiro/2011 a março/2011 em Santa Catarina
Crescimento 8,70%
• Fevereiro/2011 a março/2011 em Mafra/Rio Negro
Crescimento  8,61%

Registros
• Fevereiro/2011 a março/2011 em Santa Catarina
Crescimento  25,8%
• Fevereiro/2011 a março/2011 em Mafra/Rio Negro
Queda -3,88%

Cancelamentos
• Fevereiro/2011 a março/2011 em Santa Catarina
Crescimento 6,42%
• Fevereiro/2011 a março/2011 em Mafra/Rio Negro
Crescimento 40,39%

Estatísticas
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Cidival Meurer de Oliveira
Claudete Kahlow

Lourival Sá Ribas Jr.

O Instituto Federal de Santa Catarina (IF-SC) 
é uma instituição pública federal vinculada ao 
Ministério da Educação (MEC) por meio da 
Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC). A finalidade do IF-SC é 
formar e qualificar profissionais no âmbito da 
educação profissional e tecnológica, nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino, para 
os diversos setores da economia, bem como 
realizar pesquisa aplicada e promover o 
desenvolvimento tecnológico de novos processos, 
produtos e serviços, em estreita articulação com 
os setores produtivos e a sociedade, 
especialmente de abrangência local e regional, 
oferecendo mecanismos para a educação 
continuada. Representando a FCDL-SC esta 
Fátima Regina Granemann (Vice-Presidente de 
Aperfeiçoamento Profissional FCDL-SC e Diretora 
Financeira de nossa CDL.

Palestra “Construindo uma Tropa de Elite”

Prezado Empresário,
Encaminhe suas sugestões, alterações ou criticas, 

que considerar importante manter, alterar, 
ou incluir na Convenção Coletiva de Trabalho, 

auxiliando e colaborando para uma convenção 
que fortaleça o movimento varejista.

As questões podem ser encaminhadas ao e-mail:
 executivo@cdlmafra.com.br

sincomafra@bol.com.br

Para mais de 600 pessoas, o dia 14 de 
abril foi de aprendizado. Durante a noite os 
associados, empresários, colaboradores, 
estudantes e comunidade em geral  
participaram da palestra “Construindo uma 
Tropa de Elite”. 

Realizada pela CDL-Mafra e Rio Negro o 
evento foi ministrado pelo profissional Paulo 
Storani.  Com um currículo exemplar, Storani 
construiu sua carreira profissional dentro do 
Batalhão de Operações Especiais (BOPE). 
Capitão da PM, secretário de segurança 
pública, subcomandante entre outras funções 
dentro da corporação levaram o oficial a 
coordenar o curso para o filme “Tropa de Elite”. 

Hoje, consultor de empresas na área de 
treinamento, o ex-oficial trabalha com o 
desenvolvimento de trabalhos em equipe e o 
desenvolvimento pessoal, usando com 
exemplo os ensinamentos do BOPE. Iniciativa, 
atitude, colaboração e planejamento foram 
alguns dos temas tratados durante a palestra 
que foi realizada no Cine Teatro Emacite.

CDL - Mafra e Rio Negro 
participa de Posses de Novas Diretorias 

Participe para fazer a 
Convenção Coletiva de trabalho 

para o período de 2011-2012

Posse CDL-ACI - ItaiópolisPosse CDL-Rio Negrinho

Posse CDL- São Bento do Sul

Posse CNDL-Brasilia Posse CDL-Campo Alegre

Representatividade Estadual IV Encontro da Mulher 
em Prol da Vida

A CDL - Mafra e Rio Negro 
e o Giro - Grupo Integração 
Riomafrense de Oncologia 
realizou no dia 10 de março o 
IV Encontro Essência de 
Mulher. O evento foi realizado 
na ASMIG com a Palestra: UM 
PRESENTE PARA O FUTURO 
com Rosane Magaly Martins e 
após o jantar beneficente. A 
CDL agradece imensamente a 
todos  que participaram e 
ajudaram a proporcionar uma 
noite de plena alegria e 
descontração ao público 
feminino presente. Confira 
algumas imagens do evento.

Posse CDL-Lages


