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OBJETIVO: Capacitar Lojistas e outras funções do Comércio com informações necessárias para uma correta e segura 

identificação de ações de estelionatários tais como fraudes, golpes, roubos, extorsões e falsificações. Para isto, o instrutor irá 

traçar um panorama atualizado dos riscos, e apresentará as soluções mais eficientes encontradas pelas empresas e 

profissionais da área de segurança.

WORKSHOP DE VITRINES MERCHANDISING  VISUAL

PREVENÇÃO A FRAUDES E SEGURANÇA PATRIMONIAL

Arnaldo Ferreira dos Santos 

Admin is t rador  de empresas,  advogado 
criminalista, pós graduado em segurança física e 
p a t r i m o n i a l ,  c u r s o s  d e  e x t e n s ã o  e  
aper fe içoamento em compor tamento e 
desenvolvimento organizacional , especialização 
em psicodrama e formação básica em técnicas de 
ensino e aprendizagem, formação básica em 
segurança física, patrimonial e bancaria, cursou 
programa de gestão avançada na amaná-key, 
tecnólogo em gestão de empresas. Perito criminal; 
Instrutor do IBC- Internacional Business 
Communications; Membro efetivo do instituto 
brasileiro de criminalística, consultor na área de 
prevenção a fraudes e golpes; instrutor da 
Febraban e asbace nos cursos de prevenção de 
fraudes e assaltos a bancos; Instrutor de 
Grafoscopia e Documentoscopia das academias 
de policia do estado do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Autor dos livros “Prevenção a 
fraudes e golpes” e Grafoscopia Bancaria.

1. CARTEIRAS DE IDENTIDADE FRAUDADAS: 

ESTADUAIS
NACIONAIS
ESTRANGEIROS 

2. FRAUDES COM CARTÕES DE CRÉDITO

3. CÉDULAS FALSAS – REAL

4. ADULTERAÇÕES DE CHEQUES

5. CUIDADOS NO DIA-A-DIA

6. SEGURANÇA PATRIMONIAL

7. COMO CONTRATAR SERVIÇO DE SEGURANÇA

PROFISSIONAL
FORÇAS ARMADAS
CNH

Reunião Plenária: Empresários e Gerentes
Dia: 15/06/2011 – 19:30 h – Auditório da CDL

PROGRAMA:

Ministrante: Eliana Laimer Grazziotin

Sua formação na área de Visual Design/Merchandising 
abrange a teoria e a prática de VM em cursos na França 
(ECV), Espanha (IED), Argentina. Com Especialização em 
Dinâmica das Cores pela ESPM/SP e História da Arte - 
(Univalli). Atuando como palestrante e Instrutora para os 
Estudos SC/PR/RO/MG e SP sempre despertando 
interesse nos profissionais responsáveis pelas Vitrines e 
Decorações de lojas, enfatizando a preocupação entre o 
contato visual e a materialização da compra. - Um bom 
Vitrinista faz brotar de suas mãos uma fábrica de ilusões 
reais.

ABORDAGEM:

• A Decoração da Vitrine
• Como Expor Produtos na Vitrine
• Decoração e Organização de Nichos e PDV
• Embalagens e Laços para Vitrines e Presentes
• Qual a melhor Cor na sua Vitrine

Data: 07 e 08 de junho
Hora: 19:30 h
Investimento: R$ 30,00 por participante
Local: Auditório da CDL-Mafra/Rio Negro

Obs: Vagas limitadas, apenas 40 participantes –. Não perca 
esta oportunidade, inscreva-se!

CONFIRMAR PRESENÇA ATÉ 13/06/11



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

A moda de se vestir bem.

O que seremos no futuro 

depende da maneira como 

empregamos o nosso tempo 

hoje. Descobrir a melhor maneira 

de usufruir do tempo é o desafio 

que move as pessoas  de sucesso. 

Por isso, precisamos estar 

sempre voltados em estudos de 

capacitação, treinamentos, onde 

através de experiências diversas conseguimos avaliar 

melhor as perspectivas de vida, de negócios e de 

sucesso.  Neste primeiro período de 2011 observamos 

como as coisas estão tomando caminhos diversos, 

verificamos quão forte é o impacto da mídia junto aos 

consumidores, e torna-os cada vez mais exigentes. No 

mundo dos negócios dispor de inovação e qualidade 

permanece sendo o grande diferencial.  Na 43ª 

Convenção Estadual do Comercio, que aconteceu em 

Chapecó observamos freqüentemente estas situações, 

ate porque “CONSUMIDOR DO FUTURO” foi tema desta 

convenção. O evento contou com varias palestras, 

como: Maison da Nobrega que expôs sobre: 

Perspectivas da Economia Brasileira, Conrado Adolpho 

Vaz, que expôs sobre Google Marketing; Nuno Cobra 

que expôs sobre Sementes do Futuro; Daniel Godri; 

alem de eventos voltados a mulher empreendedora. O 

conjunto dos palestrantes esteve voltado para todos 

descobrirmos maneiras de sermos feliz como pessoas, 

empresários e lideres. Pois se sentindo feliz 

transmitiremos felicidade a nossos clientes, familiares e 

amigos;

Essas experiências de companheirismo, de família 

é que fez toda a diferença para afirmarmos que a 

convenção foi ótima. Venha conosco viver está 

experiência na Convenção Nacional do Comércio 

Lojista: Associativismo: Nossa Fortaleza de 11 a 14 de 

setembro de 2011 em Fortaleza Ceára.

Reserve já sua inscrição na CDL são poucas vagas. 

Também quero parabenizar a todos os 

participantes do workshop VITRINES QUE VENDEM, 

pois o evento foi um sucesso de público e avaliações, e 

queremos convidar novamente a todos para então 

participarem da segunda etapa deste curso, que visa 

fortalecer esta ferramenta tão importante de nossas 

empresas que são as suas vitrines. 

No mês de maio por motivos de compromissos de 

nosso convidado, não pudemos realizar nossa reunião 

plenária, a qual peço desculpa a nossos associados pelo 

motivo de seu cancelamento, mas considero que o 

tempo é importantíssimo para todos e trazê-los sem 

motivo forte e importante é não valorizar o seu 

precioso tempo, mas para suprir nossa ausência da 

reunião passada, neste mês de junho estaremos 

realizando dia 15/6 a reunião plenária na qual teremos 

a importante presença do profissional perito Senhor 

Arnando Ferreira dos Santos que ira expor aos 

empresários sobre as questões relativas a fraudes e 

golpes junto ao comércio, e atendendo a solicitação de 

nossos associados já pedimos ao mesmo sobre regras a 

serem observadas nas novas notas de 50 e 100 reais 

que estão circulando no comércio em geral. 

Desejo a todos um inverno onde as temperaturas 

estejam baixas mas aquecido pelo comercio atencioso, 

prestativo, forte e pujante. A todos boas vendas!!!

EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

Reunião Plenária

Dia – 15 de Junho

Sábado da Família

Dia – 4 e 11 de Junho

Dica de Livros e DVDs

Este DVD vai ajudar o vendedor a atingir as suas metas com muito mais facilidade.

E para que isso aconteça no tempo determinado é fundamental fazer um bom 

planejamento, definir a melhor estratégia e, por fim, estabelecer quais serão as táticas 

necessárias para que as suas metas sejam alcançadas e superadas.

 A autora utiliza, ainda, de um exercício prático onde procura esclarecer a diferença entre 

objetivo e meta.  Duração: 23 minutos

DVDTECA CAMPEÕES DE VENDAS 
CURSO DE FORMAÇÃO DE VENDEDORES PROFISSIONAIS - nº 4

SOCORRO! PRECISO BATER MINHA META (3018) Sirley Garoli 

O Projeto Pescar foi idealizado em 1976 pelo empresário gaúcho Geraldo Tollens Linck, fundador 
e então presidente da Linck S.A, inspirado pelo provérbio chinês "Se deres um peixe a um homem 
faminto, vais alimentá-lo por um dia. Se o ensinares a pescar, vais alimentá-lo por toda a vida." (Lao 
Tsé). Tal provérbio continua até hoje orientando a linha de ação da Rede Pescar.

O Projeto Pescar na CDL vai abriu uma sala de aula em suas dependências, inaugurando sua 
Unidade nos próximos meses, logo após a conclusão da capacitação interna de seus colaboradores. A 
Unidade prevê a capacitação de 16 estudantes ao ano, entre 16 e 19 anos, no Curso de Iniciação 
Profissional em Varejo. Além de qualificar os alunos para o exercício da profissão, percentual de 40% 
do curso, a formação estimula os adolescentes a adotarem novas atitudes para uma melhor 
convivência em sociedade, prevendo um percentual de 60% do curso em cidadania, que conta com 
uma carga horária total de, no mínimo,800horas.

O programa na CDL-MF/RN será ministrado por profissionais voluntários da entidade e 
voluntariado que a CDL buscara para parceria e apoio ao projeto. Participaram da seleção para 
ingresso no Projeto Pescar adolescentes dos municípios de Mafra e Rio Negro.

Unidade do Projeto Pescar será implantado
 na  CDL-Mafra e Rio Negro

A orientação do Banco Central é que lojistas e consumidores não recebam dinheiro manchado

A rede bancária tem usado de recursos como tintas que mancham as cédulas do Real em casos de roubo dos 

caixas eletrônicos. Com o objetivo de orientar o lojista, a CNDL lembra da importância de não receber nota de Real 

que esteja manchada. Conforme informa nota divulgada pelo Digital ABC, as notas 

manchadas são roubadas e a orientação do Banco Central é que lojistas e 

consumidores se neguem a recebê-la.

PARA COMBATER FURTOS NOTAS DE REAL APARECEM MANCHADAS 

DE TINTA

Brasília - Para combater aos freqüentes furtos a caixas 

eletrônicos, a rede bancária tem introduzido dispositivos que marcam 

as cédulas do Real em casos de violação dos dispositivos. A população 

e o comércio devem recusar o recebimento de notas do Real 

marcadas. Como disposto no artigo 10 da Lei 8.697/93, toda cédula 

que contiver marcas, rabiscos, símbolos, desenhos ou quaisquer 

caracteres a ela estranhos perderá o poder liberatório e o curso legal, 

valendo apenas para ser depositada ou trocada em estabelecimento 

bancário.

Caso alguma cédula marcada seja recebida inadvertidamente, ela deve ser 

encaminhada a um estabelecimento bancário, que entregará um recibo ao cidadão. A cédula será, então, 

encaminhada ao BC para exame e destruição. Após o exame, o apresentante será ressarcido se a nota for legítima.

Cuidado! Não receba dinheiro marcado

Um dos principais objetivos do projeto RECICLA CDL NA 
ESCOLA é promover entre os estudantes do ensino fundamental, 
regularmente matriculados nas escolas públicas estaduais de 
Santa Catarina, a conscientização sobre o papel dos seres 
humanos na preservação e conservação do meio ambiente. 



Vender é bom. Fidelizar é melhor! 

ARTIGO 

Análise:

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

ABR/ 11 - MAI/ 11

11,24 %
-2,69  %
13,54 %

MAI/10 - MAI/11

1,95 %
25,85 %
5,60 %

ESTATÍSTICAS
MAIO 2011

As CONSULTAS apresentaram um aumento 
de 11,24% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 1,95% em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

Os REGISTROS apresentaram uma queda de 
2,69% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 25,85% em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

Os CANCELAMENTOS apresentaram um 
aumento de 13,54% em relação ao mesmo 
período do mês anterior e um aumento de 5,60% 
em relação ao mesmo período do ano anterior.

Apesar dos esforços de ações necessárias 
para a realização de uma venda ou das 
desgastantes negociações existentes, considero 
vender algo relativamente fácil. Fácil porque 
sempre terá alguém necessitando ou desejando 
comprar algo. Necessitando devido a se tratar de 
algo 'básico', realmente necessário. Desejando 
por ser algo menos imprescindível do que se 
alimentar, vestir, etc. Em qualquer uma das 
situações, sempre existirão pessoas interessadas 
em comprar algo e, conforme seu interesse, sua 
motivação de compra irá oscilar positivamente ou 
negativamente dependendo da importância que 
dá aquilo que deseja adquirir. 

 Desta forma, com maior ou menor empenho 
de um profissional, sempre será possível realizar 
vendas. Mas, realizar vendas, com freqüência, 
para os mesmos clientes é o grande trunfo! Um 
consumidor ao adquirir um determinado produto 
que atenda suas expectativas poderá ter uma 
péssima percepção geral caso o pós-venda seja 
mal realizado e isso fará com que ele não retorne 
novamente ao estabelecimento. Pode também ter 
adquirido um produto e ter sido mal atendido em 
alguma etapa da venda, ficando assim insatisfeito 
e além de não retornar ao local, realizar 
c o m e n t á r i o s  n e g a t i v o s  s o b r e  e s t e  
estabelecimento. 

 Para se fidelizar clientes é necessária muita 
dedicação, atenção e visão estratégica. Em 
primeiro momento, é importante avaliar o 
resultado em longo prazo e não em curto prazo. A 
empresa deve saber identificar quão positivo ou 
negativo pode representar a satisfação de seus 
clientes no mercado. As exceções existem 
justamente  para  e l iminar  t ranstornos  
desnecessários. O custo de uma imagem é 
imensurável em muitos casos. 

 Toda empresa deve ter os olhos voltados 
para a satisfação de seus clientes. Obviamente 
jamais conseguirá 100% de satisfação, mas poderá 
desenvolver ações estratégicas e monitorar os 
resultados de forma a obter uma média superior a 
90%. Existem centenas de características que 
ampliarão ou reduzirão a percepção sobre a 
satisfação de um cliente: a forma de atender, 
solucionar problemas, realizar a cobrança, 
entrega, instalação, a proatividade. Um cliente, 
muitas vezes não fica insatisfeito porque teve 
problemas com produtos ou serviços, mas sim, 
porque houve desinteresse, demora ou ausência 
da solução destes problemas. 

A vantagem competitiva está condicionada a 
agregar valor no serviço prestado. O diferencial do 
atendimento de todos os profissionais envolvidos 
no processo (vendas, faturamento, expedição, 
cobrança, entre outros) é que transmitirá uma 
imagem mais positiva ao consumidor o qual irá 
somar sua satisfação em sua aquisição com sua 
percepção em relação ao conjunto de serviços 
agregados oferecidos. 

        Busque manter suas equipes em 
harmonia e disponibilizarem informações rápidas 
e precisas aos seus clientes. E mais importante que 
ouvir eventuais reclamações é resolvê-las! 
Manifestação de insatisfação não é agradável, mas 
importante e imprescindível para sua melhoria 
contínua. Não solucionar fatos que geram as 
insatisfações é definir a perda de mercado de sua 
empresa a curto, médio ou longo prazo! 

Artigo editado. Por Wagner Campos, consultor 

empresarial. 

Cadastro Positivo e 
aprovado pelo Senado
O plenário do Senado aprovou ontem (18) a 

Medida Provisória que cria o cadastro positivo, um 
banco de dados em poder dos bancos, comércio e 
financeiras para oferecer juros mais baixos para o 
consumidor com histórico de bom pagador. A 
inclusão de dados pessoais no cadastro é optativa 
e só vale para o consumidor que concordar em ter 
suas informações cadastradas. 

A proposta foi aprovada com o mesmo texto 
que saiu da Câmara e segue para a sanção 
presidencial. O projeto permite aos bancos de 
dados incluírem várias informações financeiras do 
consumidor, inclusive o pagamento de contas de 
serviços de luz, água, esgoto e telecomunicações.

O projeto prevê que o consumidor poderá ter 
acesso gratuito às informações sobre ele 
existentes no banco de dados e a seu histórico três 
vezes por ano. Ele poderá pedir a impugnação de 
qualquer informação erroneamente anotada e 
ter, em até sete dias, sua correção ou 
cancelamento e comunicação aos demais bancos 
de dados que tenham compartilhado as 
informações. Fonte: G1 

SPC cuida da proteção 
da sua empresa

SPC Consultas
Com o maior 

banco de dados da 
América Latina e 
disponibilizado ao 
associado desde a 
década de 60, o SPC 
Consultas  é um 
p r o d u t o  q u e  
armazena informações de milhares de consumidores, 
empresas e grupos econômicos e oferece a seus 
associados a maior rede de informações de crédito do 
país. 

Este produto possibilita ao lojista obter de 
qualquer local, com apenas uma consulta, 
informações de abrangência nacional, As consultas 
são feitas por meio do CPF (Pessoa Física) ou CNPJ 
(Pessoa Jurídica) e têm o objetivo de auxiliar na 
concessão de crédito, possibilitando a confirmação 
dos dados cadastrais e a análise de informações 
positivas e restritivas, o que gera uma redução da 
inadimplência e desenvolvimento do mercado de 
consumo.

Benefícios da Consultas no SPC:
- Segurança e agilidade na liberação do crédito 

com informações atualizadas e confiáveis;
-Redução da inadimplência;
-Diversas opções de consultas para atender as 

necessidades de cada negociação;
-Abrangência nacional.
O SPC Registros - É um produto que consiste no 

registro de inadimplência de SPC e SPCheque. Ele 
denuncia ao comércio a situação do devedor e auxilia 
na recuperação de crédito. Após o registro pelo 
associado no banco de dados, o consumidor 
inadimplente recebe uma carta, conforme art. 43 
parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, para 
que o mesmo regularize sua situação.

Benefícios do SPC Registros:
•Forte instrumento de recuperação de crédito; 
•Abrangência nacional; 
•Força da marca “SPC”. 

Com o objetivo de promover o crescimento 
profissional, através do convívio e da troca de 
experiências, a CDL de Mafra e Rio Negro já 
esta programando o VI ECUS, para os dias 15 
de 16 de agosto.  Conforme as edições 
passadas estamos buscando profissionais 
gabaritados para suprir as necessidades de 
nossos associados com excelência nas 
palestras e workshops que vamos oferecer, 
destacou Sérgio C. Siqueira (Diretor de 
Aperfeiçoamento Profissional) 

Agende-se:
VI Encontro de Crediaristas e Usuários
 de Serviço da CDL-Mafra e Rio Negro

Imprimindo a sua 
marca com qualidade!

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



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
Ana Maria Witt
Cirene Schvendtner
Márcio Magnabosco da Silva
Vilmar Jaroszevski

Gráfica Futura - 47 3643-0500

EXPEDIENTE

|   comercial@cdlmafra.com.br
site: www.cdlmafrarionegro.com.br

Presidente • Ana Maria Witt
1º Vice Presidente • 
2º Vice Presidente • 
1º Diretora Secretária • Rubens Estica
2º Diretora Secretária • Valério Daniel Rangheti
1º Diretor Tesoureiro • Fátima Regina Granemann
2º Diretora Tesoureira • Rozalia Ziethammer Alves
Diretor de Relações Públicas • Ivan Machado
Diretor de SPC e Serviços • 
Diretor Social e Eventos • Marcos Grossel
Diretora de Patrimônio • Henrique Kondlatch
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional • Sérgio C. Siqueira

Cidival Meurer de Oliveira
Claudete Kahlow

Lourival Sá Ribas Jr.

Material Promocional
O kit é composto:

•  3000 cupons + Cartazes
Divulgação:
•  Rádio São Jose – AM, Nova Era – FM, Difusora de Rio Negro.
•  Jornal Tribuna da Fronteira, Gazeta de RioMafra, Diário de Riomafra;
•  Informativo “Fique por Dentro”
•  Criação de jingle;
Período da Promoção:
•  De 14 de Novembro/2011 à 16 de Janeiro/ 2012.

Prêmio:
•  30 vales compras de R$ 300,00 (trezentos reais) cada;
•  01 notebook (Será sorteado entre os 30 vales compras ganhadores para o 
vendedor da loja que efetuou a venda).
Sorteio: 
•  Dia 16 de Janeiro/2012 às 16hs na CDL
Preço do Kit:
•  O kit contendo 3000 cupons + Cartazes  terá um investimento de R$ 300,00 
cada kit.
Condições de pagamento:
•  O valor adquirido poderá ser pago da seguinte maneira:
6 parcelas de  R$ 50,00
15/07 – 15/08 – 15/09 - 15/10 – 15/11 – 15/12
 
Participe desta promoção, entre em contato com a CDL e faça sua 
adesão.

Com o objetivo de promover e incentivar 
ainda mais as vendas de final de ano a todo o 
comércio de Mafra e Rio Negro, em especial de você 
associado da CDL, estamos lançando a Promoção de 
Natal 2011.

Esta promoção tem uma preocupação com a 
geração de resultados para os associados da CDL de 
Mafra e Rio Negro, sendo um incremento e um 
diferencial competitivo para o comércio.

A seguir uma síntese com informações e custos 
da Promoção:

43ª Convenção Estadual do Comércio Lojista – Chapecó/SC
Chapecó - Com um olho na economia e outro nas inovações tecnológicas, cerca de 1.600 

empresários do comércio estiveram reunidos na 43a Convenção Estadual do Comércio Lojista, 
em Chapecó, com tema central “o consumidor do futuro.” A CDL de Mafra e Rio Negro esteve 
presente no evento no período de 26 a 28 de maio com a participação de 20 convencionados 
representando os municípios de Mafra e Rio Negro e a nossa entidade. Dentre varias atividades 
oferecidas no evento destacaram-se as excelentes palestras oferecidas aos participantes.

O evento foi realizado no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes sob organização 
da Federação das CDLs de Santa Catarina e  Câmara de Dirigentes Lojistas de Chapecó.

A abertura oficial na quinta-feira a noite contou com a presença do presidente da 
Assembléia Legislativa Gelson Merísio, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) Roque Pellizzaro Júnior, Presidente da Federação das CDLs Sérgio Alexandre 
Medeiros,  presidente da CDL de Chapecó Gilberto Badalotti e do coordenador geral José Carlos 
Benini, além do prefeito José Cláudio Caramori e do diretor do Sebrae, Sérgio Cardoso.

Avaliação das palestras que foram destaque no evento:

Economista, foi ministro da Fazenda no período 1988/1990 depois de 
desempenhar longa carreira no Banco do Brasil e no setor público.

Mailson da Nóbrega 

Google Marketing - O Guia definitivo do marketing digital: Palestrante, 
escritor, consultor e estrategista de marketing digital

Conrado Adolpho Vaz 

Nuno Cobra
Nasceu em São José do Rio Pardo, São Paulo, em 13 de agosto de 1938. 

É formado pela Escola de Educação Física de São Carlos e pós-graduado pela 
Universidade de São Paulo, foi instrutor de Airton Sena, Abílio Diniz.

 
Mulheres empreendedoras: Palestrante Motivacional e 
Comportamental, Consultora, Coach.

Icledes Maria Matté

Seja sócio do seu sucesso: Consultor, palestrante e também 
vencedor do programa "O Aprendiz 5". 

Clodoaldo Araújo 

Consumidor do futuro: Presidente da Positivo Informática, a maior 
fabricante de computadores do Brasil

Hélio Rotenberg 

Conferencista de renome internacional. Presidente do IBMV - Instituto 
Brasileiro de Marketing e Vendas. Um dos que mais brilham no palco no 
mercado de palestras, segundo a Revista Veja.

Daniel Godri 

 

Dois importantes convênios foram firmad
os entre a FCDL e o Governo do Estado. Com a Secretaria de Educação, 

representada pelo secretário Marcos Tebaldi,  foi celebrada parceria para 
programar  o concurso de redação e desenho “como posso preservar o meio 
ambiente”. A atividade integra o programa “Recicla CDL na escola” e visa 
promover entre os estudantes do ensino fundamental, regularmente 
matriculados nas escolas públicas estaduais, a conscientização sobre o 
papel dos jovens e adultos na preservação e conservação do meio ambiente.        

Com a Polícia Militar de Santa Catarina, representada pelo comandante 
geral coronel Nazareno Marcineiro, a FCDL firmou convenio para ampliar o 
nível de segurança no varejo. A Federação das CDLs e a PM desenvolverão 
um programa de orientação aos lojistas que prioriza medidas preventivas 
como o uso de câmaras de segurança, o monitoramento da circulação de 
pessoas, os critérios para selecionar uma empresa de segurança, o reforço 
nas portas e janelas e a instalação de alarmes. O programa inicia no próximo 
semestre e  prevê treinamento com os lojistas em 31 cidades catarinenses.       

Um terceiro convênio foi firmado com a Fundação Pescar  com o 
objetivo de inserir jovens de 16 a 19 anos em situação de vulnerabilidade no 
mercado de trabalho. O projeto- piloto será implementado inicialmente em 
cinco CDLs. Fonte–MBComunicação. Destaque: A CDL de Mafra e Rio Negro 
estará implantando este projeto.

Jaraguá do Sul vai ser sede da 44ª Convenção Estadual dos Lojistas 
em 2012 que será realizada nos dias 24 a 26 de maio com o tema “DNA do 
Varejo”. Objetivando oportunizar a participação de um grande numero de 
associados nesta convenção a CDL de Mafra e Rio Negro já esta 
disponibilizando a compra de pacotes em parcelamento. Entre em 
contato com a secretaria da entidade e participe deste grande evento do 
comercio lojista. 

COOPERAÇÃO TÉCNICA

Tema: Perspectivas da Economia Brasileira: Relatou sobre a economia 
que vai bem, continua crescendo apesar da crise mundial e não fomos afetados mais, pois já 
tínhamos experiência de várias pequenas crises anteriores e pelas reservas que outros governos 
anteriores. Tínhamos uma balança comercial boa e a inflação estava sobre controle era só ir 
administrando. Nestes últimos oito anos não foi feito nenhum investimento só fomos gastando e 
se insistirmos nessa política terá a médio, longo prazo problemas sérios na economia. O governo 
Dilma esta indo bem tem outra postura, muito discreta. Ela já entendeu que cortar gastos está 
cortando, mas tem que cortar muito mais e isso a deixa impopular. 

Tema: Tema: Google Marketing: Nesta palestra foi colocado em evidência 
como descobrir o que o nosso cliente quer comprar. Que temos que estar 

preparados para surpreendê-los. O quanto hoje está mais difícil porque ele esta mais exigente, e o 
nosso concorrente não é só a loja ao nosso lado. Com a internet competimos com o mundo. Esse 
comércio virtual está aí e só tende a crescer. Temos que estar antenados, pois o cliente já está na 
nossa frente. Temos que nós preparar para também colocar nossos produtos criando um site 
mesmo que o nosso comércio ainda seja pequeno. Quando criarmos um site, que seja de boa 
qualidade que possa encantar o cliente com esta vitrine virtual com fotos claras e informações 
precisas. Ainda em Santa Catarina as compras pela internet ainda são poucas, isso não significa 
que os nossos clientes não estejam comprando pela internet só que compram direto por São Paulo 
que já vende muito e o ICMS migra para lá porque aqui ainda não existe lojas com essa estrutura.

Tema: Semente da Vitória: Nuno nos ensina a plantar para colhermos no futuro, e que tudo 
depende de como cuidarmos de nossa alimentação, exercícios, e que respeitando as horas de 
sono teremos uma ótima saúde física, mental e espiritual para enfrentarmos os desafios do futuro. 
Cada indivíduo deve cuidar de si procurando a felicidade, esta felicidade que deve vir de dentro 
para fora. Esperamos ser feliz no casamento numa situação financeira estável etc, etc, etc. ou 
talvez fazer o outro feliz, mas se nós não formos felizes não poderemos ajudar o outro, pois não 
podemos dar aquilo que não possuímos.
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