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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

Câmara de
Dirigentes

Lojistas de
Mafra e Rio Negro

COMPRE AQUI E CONCORRA
A cada R$ 100,00 em compras ganhe um cupom para concorrer à:
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3 vale compras de R$ 1000,00 e 20 vale compras de R$ 300,00

SORTEIO: 16/01/2012 - 16h
COMPRE NO COMÉRCIO DE MAFRA E RIO NEGRO E BOA SORTE

Empresas participantes:
O BOTICÁRIO RN – Rio Negro
LOJA MARIA JOÃO – Rio Negro
AGRICOL MAT. DE CONSTRUÇÃO - Mafra
BELMIRO WITT CONFECÇÕES – Rio Negro/Mafra
BRUNATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Mafra
CASA AGROPECUÁRIA CRIE BEM – Rio Negro
COMERCIAL ZAINE - Mafra
LOJA CEDRUS – Mafra/Rio Negro
PIU BELLA CONFECÇÕES - Mafra
CHELLEN PRESENTES – Rio Negro
LOJA ESTILO H - Mafra
LOJAS KINDER – Rio Negro
MARCOS VEÍCULOS – Mafra 
KACLAUS CONFECÇÕES - Mafra
LOJA AVENIDA – Rio Negro
LA MODE CONFECÇÕES E ENXOVAIS- Mafra
KCL PRESENTES – Rio Negro
LOJAS CERTO – Mafra/Rio Negro
LOJAS SUSIN - Mafra
LOJA MANIAS MODA – Rio Negro
THAÍSA CALÇADOS - Mafra
AUTO POSTO CIDADE - Mafra
OFICINA MECÂNICA AGRICAR - Mafra
BIG PASSO CALÇADOS – Rio Negro/Mafra
REIKO SPORT WEAR - Mafra
LOJA ZOE.COM - Mafra
SÁ RIBAS CORRETOR - Mafra
SOLI CONFECÇÕES - Mafra
ORIGINAL MODAS – Rio Negro
AUTOSHOW – Mafra
O BOTICÁRIO MF - Mafra
SLONYN CONFECÇÕES – Rio Negro/Mafra
GARDEN - Mafra
TECIDOS MARISTELA - Mafra
LOJA PANO PRA MANGA - Mafra
IZZA MODAS - Mafra
MODELAR MÓVEIS - Mafra
VÊNETO CALÇADOS – Mafra/Rio Negro

Faça parte dessa conquista!
MAIS VALE COMPRAS

MAIS CHANCES DE VOCÊ GANHAR
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EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

A esperança é um 
sentimento inerente a 
todos os seres humanos 
que lutam diariamente 
para conquistar novas 
realizações. Em nosso 
encontro na Convenção 
Nacional do Comércio 
L o j i s t a ,  t i v e m o s  o  
privilegio de participar de palestras que 
focaram o desafio e a superação. A busca pelo 
melhor só acontece com persistência, garra e 
determinação. O trabalho é sempre árduo, 
mas o resultado é melhor a cada dia. 
Criatividade como diferencial competitivo, 
desafio de enfrentar o desconhecido, superar 
as barreiras do medo e da insegurança foram 
temas abordados pelos palestrantes. O 
cliente, e a empresa  também foram alvos de 
inúmeras considerações, que fizeram o evento 
brilhar como o sol de Fortaleza. É pela 
experiência obtida que convido você lojista a ir 
juntamente conosco no próximo ano na 
Convenção Nacional que acontecerá em 
Natal-RN. A CDL já esta efetuando as inscrições 
com ótimo parcelamento. Participe!

Incrementando nosso rol de serviços 
estamos disponibilizando a  parceria SPC Brasil 
e SERASA, e já podemos observar que muito 
fortalecerá a ferramenta de gestão de nossas 
empresas. O credito é o maior facilitador de 
compras para o consumidor. Já estamos nos 
preparando para as vendas de final de ano e 
assim precisamos nos preparar cada vez mais 
para poder vender mais, mas com maior 
segurança, portanto, consulte sempre nosso 
banco de dados e faça suas vendas com maior 
segurança e tranqüilidade;

Para finalizar, convido a todos os 
comerciantes, comerciários e comunidade do 
movimento lojista a participar dia 08/ outubro 
do VII Baile do Comércio, um baile show, onde 
a família cedelista se reúne para confraternizar 
o associativismo da melhor forma, com 
música, alegria e dança. Espero Você!

12 de Outubro
Dia da Criança

O Dia das Crianças é uma das datas 
comemorativas que movimentam o comércio 
ao longo do ano. Até alguns anos atrás, o 12 de 
outubro era esperado com  ansiedade apenas 
pelos lojistas que comercializam produtos 
infantis – principalmente brinquedos. Hoje, a 
realidade é outra. Super bem informada (às 
vezes mais do que os pais!) a criançada do novo 
milênio adora produtos cheios de tecnologia e, 
geralmente, “torcem o nariz” diante de 
brinquedos mais tradicionais. Além disso, 
desde pequenas, adoram  itens como 
computador, celular e MP3. Mais vaidosos, os 
pequenos também curtem roupas bonitas e 
modernas.

INFLUÊNCIA DAS 
CRIANÇAS NAS COMPRAS

O mercado infantil no Brasil cresce e se 
torna cada vez mais representativo. “É só 
compararmos o poder de compras das crianças 
hoje como nosso poder de compras quando 
éramos crianças. Muitas vezes não tínhamos 
nem como escolher o que queríamos, quase 
tudo era imposto. Desde a roupa que usávamos 
até a bala que podíamos raramente comprar na 
padaria”, fala o professor de Comportamento 
do Consumidor na Faculdade de Tecnologia São 
Carlos (Fatesc) Eduardo Entrebato, formado em 
publicidade e propaganda, com pós-graduação 
em gestão empresarial,marketing e vendas. Só 
nos EUA as crianças são responsáveis por um 
mercado que movimenta mais de160 milhões 
de dólares e, de forma indireta, atuando nas 
escolhas familiares, influenciam um mercado 
de 400 milhões de dólares, desde a escolha de 
onde passar férias até o computador pessoal da 
família. Tão logo a criança inicia o processo de 
comunicação oral ela começa a tentar 
influenciar as compras (“eu quero isto”, 
“compra aquilo pra mim”). Muitas vezes os pais 
cedem a pequenas "chantagens" dos filhos. 
“Isto cria um geração de pequenos tiranos, que 
conseguem o que querem se jogando no chão 
do supermercado, esperneando, xingando e 
muitas vezes até batendo nos próprios pais. 
Para compensar a carência que os adultos 
trazem de não poderem ter aquilo que queriam 
quando pequenos ou mesmo o sentimento de 
culpa de não estar tão presentes na criação dos 
filhos, acabam enchendo as crianças de 
presentes”, explica Entrebato.

08/10
Reunião Plenária 
11/10/2011

Ação Dia do Cliente

Ação conjunta entre a CDL-MF/RN - Radio 
Nova Era/FM - São Jose AM e Associados, foi 
comemorado o dia do cliente com muitas ações, 
que além de envolver as rádios citadas com 
sorteio de vale compras disponibilizados por 
algumas empresas associadas, também 
inúmeras empresas realizaram em loco ações 
especiais de atendimento aos seus clientes neste 
dia.

 A semana do dia 15/setembro deu início 
ao ciclo no comércio em fortalecer sempre as 
linhas de comunicação entre empresa e 
CLIENTES.

Para ter uma idéia a radio recebeu 6.000 
ligações de ouvintes que participaram da 
promoção do Dia do Cliente, ligando na radio 
para concorrer aos vale compras.

São ações deste tipo que fortalecem e 
fazem nosso comercio de Mafra e Rio Negro ficar 
cada vez mais forte e pujante.

Para o próximo ano, ações já estão sendo 
programadas, com a finalidade de destacar ainda 
mais esta data 15/SETEMBRO – DIA DO 
CLIENTE!!!

06/09 Reunião da Diretoria
11 a 15/09 Convenção Nacional do 
Comercio em Fortaleza
15/09 Comemorações Dia do Cliente
20/09 Reunião Comercial SPC SC
20/09 Reunião Plenária 
21/09 Reunião Consegma
23/09 Aniversário 60 anos do Moinho 
Catarinense
30/09 Reunião Conselho Segurança

CDL em AÇÃO

FA
Ç
A

 P
A

R
T
EFA

Ç
A

 P
A

R
T
E

Terça-Feira
Excepcionalmente em virtude do feriado

de 12/10 - Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Convênio CDL-Mafra/Rio Negro e Academia First

Associados da CDL-MF/RN tem desconto especial

Rua Dr. Vicente Machado, n°255 – 2° andar do Shopping Riomafra – Rio Negro/PR – 3642-7583

10% - 6h as 24h

20% - 11h30 as 13h



Imprimindo a sua 
marca com qualidade!

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

Análise:

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

AGO/11 - SET/11

-16,48
18,83
9,31

SET/10 - SET/11

-10,39
12,33
10,78

ESTATÍSTICAS
SETEMBRO 2011

As Consultas: Apresentaram uma queda de -
16,48% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e uma queda de -10,39% em relação ao 
mesmo período do ano anterior;

Os Registros: Apresentaram um aumento de 
18,83% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 12,33% em relação ao 
mesmo período do ano anterior;

Os cancelamentos: Apresentaram um 
aumento de 9,31% em relação ao mesmo período 
do mês anterior e um aumento de 10,78% em 
relação ao mesmo período do ano anterior;

PEDÁGIO DO BRINQUEDO
DOE UM BRINQUEDO para a campanha PEDÁGIO DO 
BRINQUEDO  e faça o SORRISO de uma criança brilhar neste NATAL 

Participe desta boa ação!!!
Período de 01/outubro a 30/outubro-2011
Postos de arrecadações:
- CDL, AÇOUGUE MACHADO, LOJA PANO PRA MANGA
- LOJAS KINDER, BELMIRO WITT
* Monte um posto de arrecadação em sua loja, a CDL 
esta disponibilizando cartazes e adesivos. 

A CDL estará presente ao evento com os diretores:
- Vice Presidente: Cidival Meurer de Oliveira e esposa

- Diretor de SPC e Serviços: Lourival Sá Ribas Junior e esposa
- Diretora Tesoureira/Vice Presidente de Aperfeiçoamento 

da FCDL e Conselheira SPC-SC: Fátima Regina Granemann e esposo

DESFILE CÍVICO 
HOMENAGEIA O COMÉRCIO

No desfile cívico deste ano, que ocorreu dia 
25/setembro, em virtude do mau tempo no dia 7 
de setembro, o comércio de Mafra e Rio Negro foi 
homenageado pela Escola Comecinho de Vida.

Algumas empresas tiveram suas sacolas 
como adereço para o desfile e a CDL entidade 
representativa do comércio de Mafra e Rio Negro 
confeccionou faixas e banners para a escola 
abrilhantar ainda mais a sua apresentação. Nossos 
parabéns a Escola Comecinho de Vida pela 
bri lhante apresentação e pela honrosa 
homenagem. 

O Comércio de Mafra e Rio Negro agradece a 
homenagem!

Indique uma Empresa

Indique uma empresa para
se  associar  a CDL e

ganhe um bônus! 
Ligue para 3642-0722 ou

comercial@cdlmafra.com.br.
 Se a sua indicação 

efetivar a associação, 
você leva um bônus de 
uma mensalidade no 

mês consecutivo após a 
efetivação do associado. 
Conferidos diretamente 

na fatura mensal. 
Participe e fortaleça o 

movimento lojista. 

Não basta empreender, 
tem que saber vender 
As estatísticas do SEBRAE-SP sobre a 

abertura e fechamento de empresas reforçam o 
enfoque deste artigo: 62% das empresas fecham 
após cinco anos de atividade, por falta de 
planejamento, dificuldades nas vendas ou em 
conseguir crédito nos primeiros meses de vida 
empresarial. A partir dessa realidade, como fazer 
para não virar mais uma vítima dessa realidade?

Em primeiro lugar, o candidato a 
empreendedor deve trabalhar em um bom 
planejamento, descrevendo claramente seus 
produtos ou serviços, identificando o público 
alvo, os concorrentes, a estratégia de preço, a 
distribuição do produto ou serviço e o plano de 
publicidade e propaganda. Além disso, deve criar 
um plano de negócios estabelecendo o 
invest imento necessár io,  as  despesas 
recorrentes e a previsão de receita. Tudo isso é 
fundamental, mas não garante sucesso. A chance 
de um negócio dar certo sem planejamento é 
muito pequena, porém não há garantia de êxito 
fazendo o planejamento. Então, como aumentar 
a chance de sucesso do novo empreendimento?

É necessário que o plano seja colocado em 
prática e a receita prevista realizada, através da 
venda dos produtos ou serviços. Geralmente, em 
um novo empreendimento, somos o vendedor 
de nosso negócio e, justamente por isso, temos 
que aprender a vender, em primeiro lugar.

O processo de coaching permite 
desenvolver relacionamentos mais saudáveis 
com os clientes e aumentar a efetividade da 
venda. Seu objetivo é conduzir o cliente para a 
solução de um problema buscando nele próprio 
esta solução. Ao se aplicar a metodologia, 
reduzimos as objeções na venda e aumentamos o 
comprometimento do cliente com a solução.

É fundamental, portanto, que os novos 
empreendedores desenvolvam as competências 
necessárias para esse tipo de venda, que 
incluem: saber ouvir, saber perguntar, falar a 
língua do cliente, ter empatia e a humildade de, 
realmente, colocar o cliente como o centro da 
ven d a .  Ag in d o  d es s a  fo rma ,  o  n ovo  
empreendedor irá, com certeza, obter os 
resultados que tanto espera. 

Artigo editado. Por Paulo Gerhardt, pós-graduado em 
Administração de Marketing e Coach com Certificação 
Internacional pelo ICI, mestre em Management e Marketing 
Estratégico pela UCES de Buenos Aires, é sócio-diretor da Treinar, 
presidente do Comitê de Vendas da Amcham/Porto Alegre e autor 
do livro Coaching de Vendas - Conduza seu Cliente para a Solução 
e Venda Mais. 
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|   comercial@cdlmafra.com.br
site: www.cdlmafrarionegro.com.br

Presidente • Ana Maria Witt
1º Vice Presidente • Cidival Meurer de Oliveira
2º Vice Presidente • Claudete Kahlow
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 • Lourival Sá Ribas Jr.
Diretor Social e Eventos • Marcos Grossel
Diretora de Patrimônio • Henrique Kondlatch
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional • Sérgio C. Siqueira

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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Este mapa deve ser utilizado somente como um guia de referência. 

Mesas Vendidas

Mesas à Venda

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

Maiores informações: 3642-0722

Mesa com 4 Cadeiras: R$ 100,00
 R$ 200,00Camarote com 6 Lugares:
R$ 250,00Camarote com 8 Lugares: 

Ingressos Avulsos: R$ 15,00

Local: London Clube

A Polícia Civil de Mafra vem intensificando o trabalho 
repressivo aos crimes contra o patrimônio, notadamente aos 
crimes de roubo praticado no ano de 2011 em Mafra.

As ações da DIC – Divisão de Investigações Criminal de 
Mafra, já levaram a prisão pelo menos 05 (cinco) assaltantes que 
agiram nos roubos a residências, empresas e motoristas que 
trafegavam na BR 280.

Através dos crimes investigados, percebemos que os 
assaltantes buscam o que está mais fácil, onde ele terá menos 
dificuldade de abordar a vítima e empreender fuga.

Diante disso, alguns assaltantes costumam a acompanhar a 
rotina das vítimas, avaliando o melhor momento e a forma para 
anunciar o roubo.

Neste contexto, pequenas atitudes, condutas e rotinas que 
podem ser adotadas no dia a dia contribuem na prevenção ao 
crime. Há que se destacar ainda, que em qualquer situação a 
calma deve ser mantida e jamais se deve reagir.

Assim, seguem algumas dicas e conselhos de segurança:
Ao chegar ao trabalho ou em casa, antes de entrar, verifique 

se há pessoas estranhas, ou com atitudes suspeitas, pois esta é 
a oportunidade que o marginal precisa para fazer uma 
abordagem e entrar em sua residência ou empresa.

Instale, quando possível, sistemas de segurança como 
câmeras, cerca elétrica e alarmes de monitoramento.

Não abra a porta para pessoas que se apresentem para 
oferecer serviços não solicitados (encanadores, eletricistas etc). 
É útil o uso do interfone.

Os moradores de edifícios, empresários e comerciantes 
devem manter e exigir discrição dos empregados do condomínio 
e empresas, principalmente para que não comentem com 
ninguém, quais famílias estejam viajando, quais apartamentos 
estejam vazios ou quais os hábitos e horários dos moradores do 
edifício, bem como quanto a rotina do empresário/comerciante e 
forma de arrecadação e guarda de bens e valores.

Não guarde valores de monta em sua casa ou empresa. 
Confie sua custódia a cofres particulares de agências bancárias. 
Se preferir usar cofres de segurança em sua casa, guarde sigilo 
quanto a sua existência e localização. Sempre que possível 
instale mais de um.

Ao contratar empregados, dê preferência àqueles que 
apresentam referências idôneas e que possam ser confirmadas 
mais facilmente. Saiba seus endereços. 

Desconfie de pessoas que de uma hora para outra passam a 
fazer “visitas” ao seu local de trabalho

Nunca forneça seus dados ou da empresa a estranhos por 
telefone e oriente seus funcionários e pessoas próximas para 
que ajam da mesma forma.

Quando for sair ou chegar em casa ou empresa, fique atento 
para suspeitos nas proximidades. À noite, coloque os faróis do 
veículo em luz alta para facilitar a busca por pessoas suspeitas. 
Desconfiando, dê a volta no quarteirão e chame a Polícia. 

Suspeitando de que algum criminoso entrou em sua casa ou 
empresa quando você estava ausente, não entre, chame a 
polícia, pois sempre é possível que ainda esteja lá dentro.         

Em contato com criminosos:
Se, apesar disso, você vier a se defrontar com criminosos, 

antes de tudo procure manter-se calmo. Não tente dialogar ou 
discutir com eles. Não os encare diretamente mas procure 
memorizar suas características pessoais, trajes, etc...Sobretudo 
não reaja.

Acredite sempre que a arma do marginal é verdadeira, está 
carregada e ele não está ali para brincadeira. Evite fazer gestos 
bruscos, que possam ser confundidos com reação de sua parte. 
Evite contrariá-los. Em geral, estão nervosos, sob efeito de 
drogas/álcool e apressados.

Artigo: Delegado Rafaello Ross.

SEGURANÇA PUBLICA
Com pequenas atitudes é possível
 contribuir para própria segurança.

IMPERDÍVEL


