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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

Workshop 1: Banco de Dados
O objetivo deste workshop é apresentar, esclarecer e demonstrar os recursos que o 
Banco de dados SPC/SC disponibiliza para auxiliar a sua empresa no momento da 
analise cadastral. Abordando a importância da agilidade e os benefícios das 
consultas, analisar as informações disponibilizadas na consulta e outras abordagens 
pertinentes ao SPC.
Estas informações são levadas aos crediaristas/lojistas/associados  de uma forma 
prática, dinâmica, motivadora e bem ilustradas.

Workshop 2 : Cobrança 
Desde a formação do crédito ao exércicio do direito de cobrança, este workshop 
orietará o lojista a ter mais segurança para poder buscar o ressarcimento em caso de 
inadimplência. Com forte base teórica, mas também com uma proporcional carga 
prática o curso pretende capacitar o lojista a exercer grande parte da cobrança sem a 
intervenção de terceiros. 

Dia: 28/08/2012 – 19:00 horas
Como Vender no Crediário com Segurança
Nosso País está vivenciando um dos melhores momentos de sua história, nossa economia está sob controle e bem administrada. Enquanto outros países considerados 
poderosos e “ricos” estão vivendo sérias crises econômicas, nós estamos a todo o vapor, com grande oferta de crédito e vendas aumentando mês a mês. Um dos fatores 
determinantes para este aumento de vendas é, sem dúvidas, o “crédito”. Podemos afirmar que hoje quem não vender no crediário, literalmente não sobrevive no mercado.
Vale lembrar que também não sobreviverão no mercado, as empresas que não se prepararem para a liberação de crédito aos seus clientes. Para auxiliar as empresas nesta 
preparação, formatamos um Workshop que envolve as três áreas fundamentais para a concessão de crédito, as quais chamamos de “Os três pilares do crédito”. 

Autor do livro “CRÉDITO & COBRANÇA”- Como conceder crédito com segurança e recuperar ativos financeiros de forma eficaz.
- Graduado em licenciatura, com Pós graduação em Administração/Gestão Financeira e Administrativa ; 
- Programa Avançado de Gestão Bancária ( PAGB )  – ISAD - Instituto Superior de Administração de Empresas do Paraná / PUC – PR ;
- Programa de capacitação empresarial – SEBRAE-SC ;
- Formação em cursos de Dinâmica de grupos, oratória e gestão de pessoas.
- 23 anos de atuação no Banco do Estado do Paraná / Itaú, 14 anos na Gerência e Superintendência;
- 5 anos como agente financeiro da OMNI FINANCEIRA S/A, em Curitiba PR e Joinville SC.
- Proprietário da empresa RJ SEBBEN COBRANÇAS E TREINAMENTOS LTDA, há 8 anos, desenvolvendo trabalhos de treinamentos 
empresariais.
- Atua como CONSULTOR empresarial nas áreas, financeira, administrativa e de treinamentos.

- Consultor de crédito e cobrança da CDL – Joinville, e  AJORPEME  (Associação das micro pequenas e médias empresas de Joinville ).
- Parcerias com o SENAC – Joinville, Itajaí , Jaraguá do Sul e Lages, CDL’s do Estado de Santa Catarina e ACOMAC ( Assoc Mat de Construção de Joinville ), 
ministrando cursos e palestras de Análise de Crédito, Cobrando clientes inadimplentes, Fraudes e golpes comerciais, Finanças pessoais, Criatividade, 
Relacionamento Interpessoal e Motivação. 
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Renivaldo Renivaldo 
José SebbenJosé Sebben

Renivaldo 
José Sebben

Dia 30/08/2012 – 19:00 horas
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Juarez Carlos Juarez Carlos 
ComperComper

Juarez Carlos 
Comper

Coordenador Comercial da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina 
com amplo conhecimento em banco de dados, 
ministrando Workshops em todo o estado de 
Santa Catarina. 
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Rodrigo Rodrigo 
TitericzTitericz
Rodrigo 
Titericz

Advogado, sócio da Titericz e Silva 
Advogados/Campos Advocacia Empresarial, atuando 
com ênfase em defesa de ações de dano moral, 
sendo ainda acessor jurídico do SPC de grupos 
de discussão jurídica e, nível nacional sobre 
bancos de dados de proteção de crédito.

AtençãoAtençãoAtenção Novas 
datas

Agende-se! 28 e 30 de agostoAgende-se! 28 e 30 de agostoAgende-se! 28 e 30 de agostoAgende-se! 28 e 30 de agosto
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EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

Neste mês de 
maio, participamos da 
Convenção Estadual 
em Jaraguá do Sul, um 
momento onde juntos 
com demais lojistas, 
e m p r e s á r i o s  e  
representantes  de 
entidades diversas 
pudemos conviver e 
prestigiar palestras e 
debates importantes 
para nossos segmentos. Falou-se de 
economia, globalização, tendências de 
mercado, a era da comunicação, enfim 
temas das mais variadas áreas, além da 
observação do lado humano nas relações 
pessoais e profissionais. Tenho orgulho do 
grupo de participantes de nossa entidade, 
que mais uma vez se fez presente neste 
evento tão importante e que traz inúmeros 
benefícios a nós e as nossas empresas, deixo 
desde já um convite especial a todos para 
participarem no ano que vem da Convenção 
Estadual que acontecera em maio/2013 em 
Blumenau, assim como em Jaraguá do Sul, 
em Blumenau também será especial.

No ensejo das reuniões, palestras, 
encontros empresariais que participamos 
verificamos que mudança é uma palavra 
chave, mas cabe ressaltar que mudanças 
exigem a participação de todos, e esse é o 
papel da entidade, mobilizar a todos e 
estimular a participação da sociedade ao 
desenvolvimento de médio e longo prazo, 
que representem soluções permanentes 
aos problemas de segurança, lazer, 
educação e saúde assim como demais áreas 
de nosso convívio social e profissional. 
Estamos em um ano eleitoral, um ano que 
propicia a todos buscarmos e promovermos 
mudanças, sejam de nossos pontos de 
vistas ou de nossas ideologias, mudanças de 
comportamento, mas principalmente 
mudança de atitude, pois será através de 
atitudes solidas e baseadas em fatos 
concretos que devemos fazer as escolhas de 
nossos governantes, que por sua vez devem 
ter comportamento ético, concreto e acima 
de tudo engajado fortemente no 
desenvolvimento de nossos municípios. 

Falando em mudanças, friso sobre 
nossa responsabilidade social, diante ao 
meio ambiente, onde devemos passar a 
mudar nosso comportamento primando e 
valorizando mais nosso espaço onde 
vivemos, dando destino correto do lixo que 
produzimos e cuidando das matas e 
m a n a n c i a i s  q u e  a i n d a  t e m o s ,  e  
promovendo resgatar  as  quais  já  
destruimos. Por isso, na semana do meio 
ambiente iremos fazer o RECICLA CDL, uma 
ação que promove recolher  material 
eletrônico, baterias, TV, computadores, 
celulares, para que de uma forma correta 
possamos coletar e destinar para empresas 
de reciclagem. Faremos  um sábado voltado 
ao meio ambiente, portanto, convido a você 
lojista, empresários, comunidade em geral 
para levar até o ponto de coleta o material 
que tiver em sua empresa, em sua casa e 
divulgar aos amigos. Conto com sua 
participação!!! A mudança começa por 
você, e você fará grande diferença nesta 
ação. 

Boas Vendas a todos!!

REUNIÃO DIRETORIA

CALENDÁRIO DE REUNIÕES

Dia 06 de JunhoDia 06 de Junho

REUNIÃO PLENÁRIA
Dia 13 de JunhoDia 13 de Junho

Dia 02 e 09 de JunhoDia 02 e 09 de Junho

CDL EM AÇÃO

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

A CDL Mafra e Rio Negro mantêm um departamento 
jurídico para consultoria a seus associados com o 
escritório MAGNABOSCO ADVOCACIA. 
O escritório conta com profissionais habilitados em 
direito do consumidor e comercial.

Novo Sistema CTP
+ +Agilidade Qualidade

NOVOS ASSOCIADOS
• Retivel Retifica de Motores
• Kg Motos
• Tamy Fashion
• Bendlin Serviços Especializados

CALCULADORA LOJISTA

Aproveite esta nova ferramenta que está disponível 
gratuitamente a todos os associados da CDL Mafra e Rio 
Negro através do site www.cdlmafra.com.br que auxilia 
no cálculo de juros e de valores para vendas a prazo. “A 
calculadora lojista oferece seis módulos para operações 
financeiras: parcela, taxa de juros, atraso, 
adiantamento, quitação e etiquetas”.

MAGNABOSCO ADVOCACIA
Rua Felipe Schmidt - Centro - Mafra

Fone: 047- 3642- 6094
e-mail: magnaboscoadvocacia@yahoo.com.br

Para fazer o seu CERTIFICADO DIGITAL, basta ligar na 
CDL de Mafra/Rio Negro (47) 3642-0722 e/ou entrar 
no site www.lojistaweb.com.br agendar um horário e 
apresentar a documentação solicitada em 
conformidade com o certificado requerido.
A CDL desenvolve todo processo do seu certificado 
desde o preenchimento do requerimento a análise e 
validação presencial.
Caso queira a CDL vai até sua empresa e ou escritório 
contábil para emitir seu certificado digital.

DIFICULDADES
Desafios complicados 
podem entrar em sua 
v ida  quando  você  
menos espera e, muitas 
vezes, quando você 
menos tem condições 
de enfrentá-los. Mas lá 
estarão eles, forçando a 
porta para entrar em seu 

mundo. Se você ignorar ou negar a existência deles, 
esses desafios simplesmente ficarão maiores e mais 
problemáticos. Quanto mais você se preocupar e ficar 
deprimido, mais esses problemas irão atrapalhá-lo.
Uma vida cheia de desafios é geralmente estressante e 
desconfortável, mas é muito melhor do que a outra 
opção: uma vida cheia de nada. Seus próprios desafios 
pessoais podem parecer extremamente injustos- e 
provavelmente sejam mesmo. Mas isso não os torna 
menos reais nem faz que você fique livre da obrigação 
de confrontá-los e vencê-los.
Aceite os desafios quando eles aparecerem e você já 
terá meio caminho andado para superá-los. Embora 
problemas tragam desconforto e dor, eles também 
trazem crescimento e poder. Muitas vezes, o que é 
melhor para nós não é exatamente o caminho que 
escolheríamos por vontade própria. A vida é difícil, e 
nela encontramos alegrias inimagináveis. Aceite tudo e 
dê a esses momentos o valor que a vida merece.

Ralph Marston

• Dr. Márcio Magnabosco da Silva – OAB/SC 9738 – OAB/PR 20962
• Dra. Luciane Magnabosco da Silva – OAB/SC 15703

• Dra. Patrícia Witt Holsbach – OAB/SC 23375

04/05 - Aniversário 35 anos da CDL
08/05 - Reunião Diretoria
09/05 - Reunião Plenária
14/05 - Reunião Conselho em prol de Mafra
16/05 - Reunião Consegma
24/05 - Reunião Conselho em prol de Mafra
24/25 e 26/5 - Convenção Estadual - Jaraguá do Sul
31/05 - Lançamento Banco de Negócios - Pref. Rio Negro



Do total de comunicações enviadas, tivemos insucessos na entrega de 23,39%, onde deste percentual, 1% referem-
se a mudou-se, 0,7% Desconhecido, 3,13% Endereço insuficiente, 7,02% Não existe número indicado, 11,52% não 
procurado. Ou seja, 76,61% tiveram êxito na entrega e 23,39% apresentaram problemas para entrega. 
Numa analise deste quadro, podemos observar sempre que precisamos nos ater aos dados cadastrais contidos na 
FICHA CADASTRAL, preenchida pelo cliente na empresa, para evitar o máximo de insucessos no envio de 
comunicações. Uma vez a ficha cadastral preenchida corretamente, o departamento de atendimento do SPC ira 
filtrar , mantendo o registro, evitando possíveis ações judiciais pela ausência de comunicação previa de registro, 
conforme CDC. 

Análise:

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

MAI/12 - ABR/12

24,82
11,89
-0,94

MAI/11 - MAI/12

0,53
-15,73
-10,64

ESTATÍSTICAS
MAIO 2012

As CONSULTAS apresentaram um aumento de 
24,82% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 0,53% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS apresentaramum aumento de 
11,89% em relação ao mesmo período do mês 
passado, e uma queda de (-15,73%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram uma queda 
de (-0,94%) em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de (-10,64%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

CONHECIMENTO 
DESTRÓI INCERTEZAS

 Uma afirmação de um diretor de colégio 
diz: “No mundo real a turma da frente acaba 
trabalhando para a turma do fundão”. Ou seja, quem 
faz maior sucesso segundo ele é a turma que ousou 
mais, que foi mais criativa e esses eram os que 
sentavam lá no fundo da sala.
 Isso lembra aquele aluno que leva o 
boletim com para o seu pai e notas todas vermelhas 
este lhe diz: “No meu tempo isso renderia uma bela 
duma surra”. E o menino diz: “É isso aí pai, vamos lá 
dar um cacete no professor”.
 O ideal de sucesso é unir a disciplina de 
quem senta na frente com a criatividade de quem 
senta no fundo da sala. Afinal, não vale afirmar que 
somente o “bagunceiro” senta lá no fundão.
 Estar aberto a mudanças é saber somar 
criatividade, um pouco desta falsa “malandragem”  
aliada a conhecimento e disciplina. Conhecimento 
destrói incertezas... Conhecimento com motivação 
constrói certezas, constrói resultados!
 Estar sempre aberto à mudanças é estar 
preparado para não ficar pelo caminho... Se você acha 
que pratica o seu melhor trabalho, dê uma olhadinha 
no seu colega ao lado e faça um comparativo. Saiba 
que ele não está dormindo “de touca”.
 Existem funcionários ótimos... E existem 
aqueles que você precisa fazer uma carta de 
recomendação para o seu principal concorrente! Sua 
escolha definirá o seu sucesso!
 Se você tiver uma ferida e se tratar, com o 
tempo ela irá cicatrizar... Se você tiver uma ferida e 
não se tratar, com o tempo ela irá piorar. Portanto, 
contrariando muita gente, o tempo nem sempre é 
senhor da razão. Não é o tempo que cura, é a 
intensidade da ação que você faz hoje é que cura.
 Quantas redes de supermercados, 
quantos bancos, quantas empresas você lembra 
como as maiores do Brasil num passado recente? E 
não existem mais...
 A vida sempre foi assim: Novos ricos que 
são ex-pobres e novos pobres que são ex-ricos. 82% 
das maiores fortunas vêm do absolutamente nada, 
vêm da pobreza mesmo!
 O dinheiro? Não acaba... Apenas muda de 
mão.
 Muitos se perderam pelo caminho por 
causa da soberba. Muitos sofreram com a síndrome 
de "ovo de pata”. Lembra-se da fábula? A pata olha 
para a galinha e diz: “Meu ovo é muito mais bonito que 
o seu”. Qual foi a resposta da galinha? “O seu é mais 
bonito, mas não vende”.
 Arrogância é assim mesmo, igual mau 
hálito, todo mundo percebe, menos quem tem!
 A "mudança" é uma preocupação 
dominante no mundo corporativo. Reflita sobre o que 
gostaria de mudar em você, em sua vida profissional, 
em sua vida familiar, em sua empresa, em sua carreira 
e que ainda não teve coragem de fazer?
 Pense nisso, um forte abraço e esteja com 
Deus!

O homem comum fala, o sábio escuta, o tolo discute.
Sabedoria Oriental

Gilclér Regina

Faça a sua inscrição para a 53ª Convenção Nacional 
do Comércio Lojista. 

Veja as principais informações da 53ª Convenção 
Nacional do Comércio Lojista que acontecerá em 
Natal/RN.
 
Data: De 14 a 17 de novembro de 2012 em Natal/RN
 
Local: Centro de Convenções de Natal
 
Tema: "Craques do Varejo. Campeões na Vida”
 
Site: http://www.fcdlrn.com.br/convencao

Valores: Informe-se na CDL-Mafra e Rio Negro 
(47)3642-0722

Programe-se e participe do maior evento lojista do 
Brasil!

CONVENÇÃO NACIONAL 

DO COMÉRCIO LOJISTA53ª

Análise DIA DAS MAES
Consultas período: 01 /05/11 a 08/05/11 
 6068 consultas
Consultas período: 01/05/12 a 13/05/12 
 9847 consultas
Resumo: apresentou um aumento de 61,62% em 
relação ao período do ano passado.

Consultas véspera Dia das Mães
Dia 07/05/11 = 1626 consultas
Dia 12/05/12  = 1483 consultas
Resumo: apresentou uma queda de 9,64% em relação 
ao período do ano passado.

Consultas MÊS de MAIO
De 01/05/11 a 31/05/11 = 19881
De 01/05/12 a 31/05/12 = 19986
Resumo: apresentou um aumento de 0,53% em relação 
ao período do ano passado.

ESTATÍSTICAS DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA



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 • 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

Câmara de 
Dirigentes 

Lojistas

 Varejistas de Mafra e Rio Negro liderados 
pela Presidente da CDL, Ana Maria Witt participaram 
nos dias 24, 25 e 26 de maio, em Jaraguá do Sul - da 
44ª Convenção Estadual do Comércio Lojista que 
teve como tema “DNA do Varejo”. 

 O tema da 44a Convenção - DNA do Varejo - 
reuniu uma programação alinhada aos objetivos dos 
lojistas de busca contínua do aprimoramento dos 
negócios, com foco na gestão empresarial, 
motivação e comprometimento dos colaboradores, 
na modernização e tecnologia dos recursos, na 
criatividade e inovação para assegurar melhor 
rentabilidade dos empreendimentos, e mais 
qualidade no atendimento aos clientes. Ao lado dos 
assuntos relacionados com o dia-a-dia dos lojistas, a 
Convenção Estadual permitiu o fortalecimento do 
associativismo e a valorização da atividade do setor 
produtivo com as suas comunidades por meio de 
ações que favoreçam o desenvolvimento sustentável 
e a qualidade de vida. Valores que estão presentes na 
atividade econômica, com a geração de renda e de 
oportunidades de trabalho aos catarinenses, e de 
riquezas para Santa Catarina e o Brasil.

 A Convenção Estadual reuniu mais de 
1.300 lojistas de SC e trouxe debates sobre a essência 
e o futuro do comércio - os desafios da concorrência, 
o novo perfil de consumidores, questões políticas e 
dicas de como vender melhor. 

 O eixo do debate "DNA do Varejo" envolve 
o comportamento e consumo das gerações 'Y' 
(nascidos após 1980) e 'Z' (nascidos após 1998), o 
comércio eletrônico, a responsabilidade social e 
ambiental, legislação (regulamentação, carga 
tributária, monopólio e globalização, entre outros). 

 Participaram grandes especialistas do 
varejo, como Fernando Lucena (consultor e 
presidente do Grupo Friedman), Roque Pellizzaro 
Junior (economista, advogado e presidente da 
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas), 
Giuliano Donini (presidente da Marisol) e Sergio 
Alexandre Medeiros (empresário e presidente da 
FCDL SC). Também integram a grade palestras de 
Ricardo Amorim, Allan Barros, Leila Navarro e 
Roberto Shinyashiki. 

 A Convenção também ofereceu aos 
participantes visitas técnicas a empresas locais 
(WEG, Marisol, Duas Rodas e Sol Paragliders), e de 
confraternização no London Pub e o encerramento 
ocorreu com apresentações artísticas e jantar típico 
com uma mini Schutzenfest com a participação da 
Banda Cavalinho (Blumenau) no pavilhão de 
eventos.

Semana do 
Meio Ambiente

Parceiros da CDL e do Meio Ambiente
Diminuir a emissão de lixo e incentivar a 

coleta seletiva e reciclagem é uma das 
bandeiras da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Mafra e Rio Negro – CDL. Por isso, a Federação 
das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa 
Catarina – FCDL desenvolve desde 2010, em 
parceria com as demais entidades do estado o 
Programa de Educação Ambiental Recicla CDL.

A campanha é uma iniciativa que visa 
conscientizar toda a sociedade sobre a 
importância da coleta seletiva e da reciclagem, 
da destinação correta dos resíduos e da 
diminuição do volume de lixo gerado, dentre 
outras imprescindíveis ações.

No sábado dia 09 de junho a CDL de 
Mafra e Rio Negro, através do Programa 
Recicla CDL, estará promovendo uma grande 
ação no centro da cidade, para arrecadação de 
lixo eletrônico.

A equipe da CDL vai receber em um 
Caminhão Baú na Praça Guilherme Abry (Praça 
frente aos bancos – Mafra), das 9:00h às 
14:00h, objetos eletrônicos. - Nosso objetivo é 
dar o destino correto ao lixo eletrônico. Na 
maioria das vezes esses equipamentos ficam 
acumulados dentro das casas e empresas 
ocupando espaço e quando descartados 
acabam prejudicando a natureza.

Podem ser entregues para o projeto, 
m o n i t o r e s ,  u n i d a d e s  c e n t r a i s  d e  
processamento de dados, mouses, teclados, 
i m p r e s s o r a s ,  p l a c a s  e l e t r ô n i c a s ,  
processadores, nobreak, estabilizadores, 
telefones móveis, baterias de celular, pilhas e 
televisões.

PARTICIPE
44ª CONVENÇÃO EM 

JARAGUÁ DO SUL 
REÚNE FAMÍLIA VAREJISTA

Valor: R$ 349,00 por pessoa        

 CONVENÇÃO ESTADUAL 
DO COMÉRCIO LOJISTA 

ª45

23 a 25 de maio de 2013
BLUMENAU/SC

A cidade de Blumenau
te espera nesta grande
Convenção.
PARTICIPE!PARTICIPE!PARTICIPE!

Forma de pagamento: 

Confirmação até 

30/06/12
31/07/12
31/08/12
28/09/12
31/10/12
30/11/12
31/12/12
31/01/13
28/02/13
31/03/13

em 10 parcelas
em 09 parcelas
em 08 parcelas
em 07 parcelas
em 06 parcela
em 05 parcelas
em 04 parcelas
em 03 parcelas
em 02 parcelas
em 01 parcela

Lançados na fatura mensal

Obs.: não inclui translado nem hospedagem, que fica sob a Obs.: não inclui translado nem hospedagem, que fica sob a 
responsabilidade individual do participante.responsabilidade individual do participante.

Obs.: não inclui translado nem hospedagem, que fica sob a 
responsabilidade individual do participante.

Já estamos realizando as inscrições!


