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Um plano de saúde cheio de vantagens para os associados da CDL-MF/RN

Entre em contato: (47) 3642-1624 - Marcio e/ou Gorete

SOLICITE UMA PROPOSTA

VII Baile do ComércioVII Baile do Comércio

Venda de mesas já disponíveis. Garanta os melhores lugares, antecipe sua compra.

Maiores informações: 3642-0722
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Este mapa deve ser utilizado somente como um guia de referência. 

Mesas Vendidas

Mesas à Venda

Mesa com 4 Cadeiras: 
Camarote com 6 Lugares:

Ingressos Avulsos: 

R$ 100,00
 R$ 200,00

R$ 15,00
Camarote com 8 Lugares: R$ 250,00

Local: London Clube



EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

3/08

5/08

10/08

15-16/08

18/08

Reunião Diretoria

Reunião SESC-SENAC

Reunião Plenária

Encontro de Crediaristas

Reunião Secretaria da Cultura MF;

MAFRA é um município perseverante, que vem se desbravando pelos seus 94 anos. Mais 

um ano de grandes responsabilidades e muitas tarefas se inicia na vida da comunidade, 

lembrando que somos nós quem fazemos o amanhã e que nós construímos o futuro. 

Desejamos que cada munícipe seja um ponto de apoio nesta construção diária, com valores 

sólidos que ajudem a preparar as crianças e jovens para este processo contínuo de 

transformação, semeando ações e colhendo conquistas, buscando no presente o futuro! 

Desejamos que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando que a 

nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho para chegar onde desejamos. Cada ano que 

passa, cada momento de trabalho fica marcado no coração das comunidades.

Comemorar anualmente O DIA DO CLIENTE em 15 de setembro é uma forma de reafirmar, nos 

demais dia do ano, nosso compromisso de bem servir e de estarmos sempre totalmente sintonizados e 

preparados para o pleno atendimento das necessidades, desejos e anseios de nossos Clientes. Afinal, 

sem eles, os Clientes, não haveria nem empresa, nem produto, nem serviço, nem profissão e nem posto 

de trabalho, não é mesmo? 

 Nada melhor do que o “brilho no olho”, do que o sorriso espontâneo, do que aquele fraterno e 

genuíno abraço. Nada melhor do que uma decoração surpreendente, do que promoções e ofertas 

atrativas, do que a satisfação dos Clientes ao se sentirem lembrados, queridos e prestigiados. 

Interatividade é excelente, mas 

nada substitui o calor humano. 

  O desafio está lançado e, 

certamente, seus Clientes ficarão 

agradavelmente surpresos e 

muito satisfeitos. E sempre é mais 

lembrado quem faz mais, quem 

faz diferente, quem faz melhor e 

quem faz na frente, não é mesmo? 

Solte sua criatividade e encante 

seus Clientes. 

Surpreenda positivamente. 

Deixe a indiferença para seus 

concorrentes.  Assim, faça do 15 

de setembro de 2011 uma bela 

festa e faça desta festa um enorme 

“Muito Obrigado, Meu Cliente, por escolher a minha marca, a minha empresa, o meu produto, o meu 

serviço.” Envolva seus colaboradores no planejamento e preparação dessas ações E transforme a 

homenagem em novas oportunidades de negócios, realizando eventos e promoções, mesclando a 

interatividade da internet com ações reais. Isto será um grande diferencial. Experimente, faça a 

diferença!!!

PARABÉNS MAFRA PELOS 94 ANOS

DIA DO CLIENTE

22/24/26 e 30/08

23/08

25/08

29/08

30/08

Curso de Primeiros Socorros

Reunião CODEM

Reunião CODEM

Reunião Regional de Gestores Joinville

Reunião Estacionamento Rotativo -MF

CDL em ação

Dia 20 de Setembro

Sábado da Família
Dia 10 de Setembro

Por vezes, definimos 
nossa rota ou direcionamento 
e necessitamos no transcorrer 
do percurso fazer mudanças, 
que por vezes implicam em 
divergências e outras de 
extrema tranquilidade, mas 
são necessárias. 

E s t a m o s  e m  u m  
período de transformação em nos serviços, que 
passará a oferecer mais e melhores informações 
a o s  n o s s o s  a s s o c i a d o s ,  t r a b a l h a n d o  
conjuntamente com a SERASA, além de 
convênios, serviços que serão diferenciais nas 
relações comerciais de nossas empresas, 
fortalecendo ainda mais nosso movimento lojista. 

As atividades conjuntas realizadas em 
parcerias com a PMSC, Corpo de Bombeiros, SESC 
entre outras  vem fortalecendo a entidade 
demonstrando que juntos podemos alcançar 
resultados expressivos a comunidade, tem sido 
um diferencial do associativismo.

Convido especialmente você empresário para 
participar conosco neste mês de setembro, da 
reunião plenária que excepcionalmente 
acontecerá dia 20/9 (terça-feira) em função de 
feriados do mês, que trará uma breve palestra 
sobre Saúde Empresarial. Damos muito tempo 
aos nossos negócios, e às vezes muito pouco a nós 
mesmos, por isso em parceria com o SESC-SC 
faremos esta explanação abordando assuntos 
pertinentes a saúde de nossos gestores e lideres 
empresarias. Além de termos uma saúde boa em 
nossas empresas, precisamos ter a nossa pessoal 
também.
Quero recepcioná-lo neste dia desejando muita 
saúde e bem estar a todos. Conto com sua 
presença.

Em parceria com o SESC-SC a CDL vai realizar 
excepcionalmente neste mês de setembro a Reunião 
Plenária Mensal no dia 20/09 (terça-feira) com a 
Palestra: QUALIDADE DE VIDA E SAUDE - OS CINCO 
EIXOS PARA UMA VIDA EM EQUILIBRIO. “A busca por 
um estilo de vida saudável”.
Ministrante: Kelly Messias - Técnica de Lazer SESC
Palestra baseada nos 5 eixos norteadores do 
Pentacúlo do Bem Estar, criado pelo Dr. Markus 
Vinicius Nahas. 

    Temas abordados: 
    - Atividade Física
    - Nutrição
    -Comportamento preventivo
    -Controle de estresse
    -Relacionamentos Pessoais

Confirme sua presença até 19/09

JOÃO CARLOS REGO, é palestrante e Criador do DIA DO CLIENTE



Análise:

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

JUL/11 - /11AGO

-5,89 %
-16,59 %
-8,07 %

AGO  AGO/10 - /11

0,46 %
0,41 %
8,36 %

ESTATÍSTICAS
AGOSTO 2011

As CONSULTAS apresentaram um aumento 
de 5,89% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 0,46% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS  apresentaram uma queda 
de -16,59% em relação ao mesmo período do 
mês anterior e um aumento de 0,41% em relação 
ao mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram uma 
queda de -8,07% em relação ao mesmo período 
do mês anterior e um aumento de 8,36% em 
relação ao mesmo período do ano passado;

Imprimindo a sua 
marca com qualidade!

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

Maiores informações na CDL - Fone: 3642-0722

QUEM ESTÁ NA CHUVA É PARA SE MOLHAR, 
MAS EXISTE UMA MANEIRA DE SE PROTEGER

Câmara de
Dirigentes

Lojistas de
Mafra e Rio Negro

Rua Felipe Schmidt, 266 - 2º andar
CEP 89300-000 - Mafra - Santa Catarina  

Fone: (47) 3642-0722 - Fax: (47) 3642-6356
www.cdlmafrarionegro.com.br

comercial@cdlmafra.com.br

Seja nosso associado e tenha segurança, 
orientação, desenvolvimento e representatividade

Seja nosso associado e tenha segurança, 
orientação, desenvolvimento e representatividade

Com o Serviço de 
Proteção ao Crédito - SPC,

você protege o crédito da sua empresa,
reduzindo riscos e aumentando resultados

A CDL possui também muitos outros serviços
para deixar sua empresa mais forte e competitiva

A CDL possui também muitos outros serviços
para deixar sua empresa mais forte e competitiva

Assessoria de cobrança

Campanhas promocionais

Cursos subsidiados pela CDL

Orientação jurídica

Treinamentos e palestras

Convênio Unimed

Alerta Lojista

Parcerias

Entre outros serviços
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Prezados Associados,

Comunicamos que desde o último dia 18, o SPC 
Santa Catarina está disponibilizando suas 
informações através do sistema SPC Brasil, que além 
de nossas informações, possui também as 
informações do banco de dados da SERASA.          

Essa nova parceria proporcionará aos nossos 
associados, uma maior qualidade em  nossas 
informações, pois além dos dados do sistema SPC, 
estamos disponibilizando também, integralmente, as 
informações do banco de dados da Serasa.

Essa parceria propiciará aos associados:

• Aumento na recuperação de credito;
• Produto com maior valor agregado;
• Maior fluxo de informações, entre outras.

Agora você tem a disposição a ferramenta 
completa para sua analise de crédito.

SPC e SERASA...juntas para melhor atender 
você empresário!!!

LEMBRE-SE : Informação de dados é na CDL

Quaisquer duvidas, entre em contato conosco:
 Fone: 3642-0722  

Faça uma proposta de 
vendas irresistível

A ofer ta de 

produtos e serviços 

com qualidade e 

preço semelhantes 

perdeu a vantagem 

competitiva, pois 

esses atributos são 

apenas condições 

mínimas para a 

participação no jogo 

do mercado. Nesse cenário, independente do ramo de 

atuação, agregar valor à oferta de produtos e serviços é 

o caminho mais curto para conquistar a fidelidade dos 

clientes. Isso significa que, para que o composto de 

serviços de uma empresa seja considerado superior, o 

conjunto de detalhes tem de fazer a diferença. A oferta 

comercial torna-se irresistível quando os produtos e 

serviços recebidos superam o valor esperado.

A prestação de serviços é na verdade a soma dos 

processos e comportamentos que farão os produtos 

chegarem aos clientes de forma ágil, cortês e eficiente. 

É muito importante considerar como parte da oferta de 

produtos e serviços aos clientes o ambiente da loja, 

composto pela iluminação, disposição dos produtos, 

banheiros limpos e facilidade de acesso às 

mercadorias.

Os clientes valorizam e percebem todo o conjunto 

montado para “entregar” os produtos e serviços. A 

parte tangível é aquilo que ele vê, ou seja, o produto, o 

ambiente, a forma de expor, o estacionamento, a sala 

de espera. A parte intangível é aquilo que o cliente não 

toca, mas percebe, por exemplo, a postura e 

disponibilidade dos atendentes, a atitude ao prestar o 

serviço, a cortesia, a vontade genuína de servir.

Para encantar clientes é necessário ter um 

composto de serviços impecável e focar no bom 

atendimento. Fundamentalmente, perceber o que os 

clientes querem e o que seus concorrentes fazem e 

fazer melhor do que eles. Não é necessário ser uma 

grande empresa, nem investir muito para encantar os 

clientes, basta ser observador, criativo e cortês. 

Habilidades que a maioria das pessoas possui, mas, 

com frequência, usa com "economia".

Uma proposta encanta os clientes quando 

consegue surpreendê-los positivamente. Dê um passo 

de cada vez. Inove, exceda e supere-se a cada dia e verá 

que os resultados serão surpreendentes. Para agregar 

valor é preciso dar atenção aos detalhes. É o caso de 

uma loja de confecções femininas que perfuma 

suavemente as roupas nas embalagens e surpreende a 

cliente quando vai pendurar a peça em seu guarda-

roupa, ou o restaurante que na saída oferece uma 

guloseima, um cafezinho ou chá de cortesia.

Portanto, coloque-se no lugar do cliente e avalie 

como você pode melhorar a prestação de serviços aos 

clientes da sua empresa para torná-la irresistível.

Soeli de Oliveira é consultora e palestrante do 

Instituto Tecnológico de Negócios nas áreas de 

Marketing, Varejo, Atendimento e Motivação.

 E-mail: soeli@sinos.net.

Realizada em Joinville 
a reunião Regional  de 
Gestores de SPC, dia 29/8. 

O Evento contou com 
a presença dos gestores das  
CDLs do 17º, 18º e 20º 
Distritos da FCDL-SC, onde na 
ocasião foram abordados 

assuntos pertinentes ao SPC, novo formato das reuniões, 
novo modelo CPF, entre outros assuntos.

Reunião Regional de Gestores do SPC



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
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Lourival Sá Ribas Jr.

Durante os dias 22/24/26 e 30 de agosto realizamos em parceria 

com o 2º Pelotão de Bombeiros de Mafra o Curso de Primeiros 

Socorros e Combate a Princípios de Incêndio onde na ocasião os 

participantes tiveram a grata satisfação de conhecer um pouco mais 

destes heróis, que se doam muito mais do que recebem, e mesmo 

diante das adversidades são convictos de prestarem o melhor 

atendimento. 

“Obtivemos êxito neste curso, aprendendo noções de primeiros 

socorros e combate a princípios de incêndio, mas principalmente a 

importância do trabalho em equipe, da determinação, seriedade e 

responsabilidade com o trabalho” salientou Lourival Sá Ribas (Diretor 

de SPC da CDL) participante do curso.

Parceria CDL-MF/RN 
e Corpo de Bombeiros Mafra

Evento anual já consolidado e que trás temas de suma 

importância para a área de analise de credito das empresas 

associadas à CDL-MF/RN. 

Aconteceu dias 15 e 16/08 o VI ECUS onde na oportunidade os 

participantes puderam sanar suas duvidas e debater assuntos 

diversos relativos as relações de consumo. Com objetivo de enfatizar 

as consultas de SPC, cadastros, CDC, vendas a prazo e todas as 

prerrogativas incidentes nestes aspectos os palestrantes abordaram 

de forma pratica e participativa, transformando o evento com sucesso 

em avaliações.  

Confira alguns itens abordados no encontro:

VI Encontro de Crediaristas e Usuários 
de Serviços da CDL-MF/RN

•  Prazo para troca de mercadorias, baseado na Lei CDC;

•  Importância do cadastros de clientes;

•  Envio de comunicação de aviso de registros

•  Banco de dados uma ferramenta na análise de crédito;

•  Cheque: obrigação ou não de aceitar;

•  Cobrança de clientes, como e quando fazer;

•  Dicas de cobranças eficientes;

•  Entre muitos outros;

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:

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:

15/10 – 15/11 – 15/12  - 15/01

 

 


