
Informativo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro - Julho 2012 - Ano X Nº 05

de 5 de Novembro de 2012 
a 7 de Janeiro de 2013 

Prêmios: 

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 fomentando a Promoção “Aqui é Mais Natal”.

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. 

01 (uma) “TV 32” LCD com Entradas HDMI 
e USB e Conversor Digital

01 (um) Notebook AMD Dual Core, Gravador de DVD, 
HDMI, Wireless, Webcam, LED 14"

3 Vales Compra de R$1.000,00
8 Vales Compra de R$500,00

AQUI É AQUI É 
NATAL!NATAL!

MA SMA S

Participe da 
Promoção de Natal 

Sorteio dia 7 de Janeiro de 2013 às 16h no Auditório da CDL.Sorteio dia 7 de Janeiro de 2013 às 16h no Auditório da CDL.
Informações: Fone: (47) 3642-0722 – comercial@mafra.rionegro.cdl-sc.org.br - www.cdlmafrarionegro.com.br
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EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

A capacitação é 
super importante para 
as empresas, e neste 
sentido o governo do 
P a r a n á  c r i o u  o  
Programa Bom Negócio 
Paraná e a Linha de 
Crédito do Banco do 
Empreendedor Paraná 
especialmente para 
realizar ações voltadas 
para o fortalecimento 
dos empreendedores de todos os municípios 
paranaenses.  O Bom Negócio Paraná 
oferecerá capacitação em gestão empresarial 
gratuita aos empreendedores que se 
inscreverem no programa. Estivemos no 
lançamento deste importante programa em 
Rio Negro. 

Aproveitando a visita do governador do 
Paraná em Rio Negro, nossa entidade 
entregou um oficio enfatizando sobre a 
necessidade urgente de segurança publica 
para nossa Rio Negro, documento este que 
delineou alguns aspectos que vem ocorrendo, 
que acarretam na insegurança dos munícipes 
e ao desenvolvimento do município, o qual 
esperamos que o mesmo seja recebido de 
forma a colhermos tão logo resultados 
positivos desta ação.

Em Mafra realizamos em conjunto com 
nossos diretores sugestões e necessidades 
para em conjunto com as demais entidades 
que integram o grupo de trabalho em Prol de 
Mafra elaborar a plataforma de governo aos 
candidatos.  Essas reuniões têm por objetivo 
integrar e somar esforços da sociedade 
organizada para fortalecermos o progresso e 
desenvolvimento de nossos municípios Mafra 
e Rio Negro.  Vemos que ações neste sentido 
em muito contribuirão para atingirmos os 
objetivos de uma cidade forte e atuante.

Ainda no mês de junho, participamos 
de outras ações, que visam beneficiar a  
todos, como a terceira ponte, considerando o 
fluxo de veículos que hoje temos em nossas 
cidades, um tema polêmico mas que precisa 
ser em muito discutido entre as entidades e a 
comunidade.

Iniciamos neste mês de julho a 
divulgação e venda de KITS para a Promoção 
de Natal “Aqui é mais Natal”, temos 
convicção da importância de realizarmos esta 
promoção, porém, necessitamos que as 
empresas interessadas em participar nos 
enviem os termos de adesão ainda este mês. 
Saliento que esta promoção só se realizará se 
tivermos o numero mínimo de empresas 
participantes para a viabilidade deste projeto.

Já no mês de agosto estaremos 
realizando nosso VII Encontro de crediário, 
vale a pena  frisar sobre a importância de 
participarmos destes workshops, haja visto 
que vendemos a prazo  e muitas questões do 
dia a dia dos crediaristas serão debatidos 
neste evento. Neste encontro teremos a 
participação de profissionais qualificados 
para abordarem os temas de banco de dados, 
crediário e cobrança. Traga suas dúvidas, 
perguntas e sugestões e venha debater 
conosco o dia a dia do crediarista. Inscrições 
abertas, conto com a participação de todos.

 Ótimo mês, e boas vendas!

REUNIÃO DIRETORIA

CALENDÁRIO DE REUNIÕES

Dia 06 de JulhoDia 06 de Julho

REUNIÃO PLENÁRIA

Dia 04 e 11 de AgostoDia 04 e 11 de Agosto

CDL EM AÇÃO
- 04/6 - Reunião Grupo em prol a Mafra
- 06/06 - Reunião Diretoria
- 09/06 - Campanha Recicla CDL
- 11/06 - Reunião  Governador do Paraná Beto Richa
- 11/06 - Audiência Publica no Seminário Seráfico 
              sobre 3ª Ponte
- 13/06 - Reunião Planaria
- 15/06 - Reunião Distrital em Rio Negrinho
- 25/06 - Reunião Comitê de Gestores
- 26/06 - Reunião em prol a Mafra-presença do 
              Prefeito Sr. Paulinho Dutra
- 28/06 - Reunião Consegma

Em virtude de alterações de calendário, não estaremos 
realizando este mês a Reunião Plenária, deixando o 

convite oficializado para o mês de AGOSTO dia 08/08.

EM DESTAQUE
Sra. Ana Maria Witt – presidente da 
CDL entregou em mãos do 
governador do Paraná, oficio 
enfatizando sobre a urgência da 
Segurança para Rio Negro. Ana 
argumentou ao governador sobre o 
clamor que se faz hoje no que tange  
a segurança para Rio Negro, não 
apenas aos comerciantes, mas a 
toda a comunidade rionegrense. 

Sra. Ana e o Diretor Sá Ribas, participaram das reuniões 
em prol a Mafra no mês de julho, onde na primeira foi 
elaborado em conjunto as demais entidades uma 
plataforma de governo que foi entregue aos partidos e 
candidatos ao pleito municipal deste ano. Em outra 
ocasião recepcionaram 
com demais entidades o 
p r e f e i t o  m u n i c i p a l  
Paulinho Dutra, onde 
expuseram  sobre  o  
Transito, Marginais da BR 
116 entre outros assuntos 
pertinentes.

Em evento realizado em conjunto Mafra e Rio Negro, 
unindo o Legislativo e Executivo de ambas as cidades, 
para tratar sobre a viabilização da 3ª Ponte, nosso Diretor 
Sá Ribas sendo o locutor da entidade, proferiu apoio e 
explanou sobre a importância da 3ª ponte para o 
progresso e desenvolvimento de Mafra e Rio Negro, na 
o c a s i ã o  e s t i v e ra m  
acompanhando-o  a  
Presidente -CDL Sra. Ana, 
Diretores Sra. Fatima, 
Rubens,  o assessor 
jurídico Dr. Marcio e os 
gestores Cirene e Vilmar. 

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 dia 09 de junho a CDL de Mafra e Rio Negro, através 
do Programa Recicla CDL, promoveu uma ação no centro 
da cidade, para arrecadação 
d e  l i x o  e l e t r ô n i c o .  
Conforme imagens abaixo 
foi um grande inicio, e a CDL 
já esta se organizando para 
mais uma ação neste 
sentido, faltando apenas 
definir data e local.

Contamos com a compreensão de todos

FEEDBACK
 Em nossa reunião plenária de junho, 
tivemos a grata satisfação de contar com a presença 
do Sr. Aroni da empresa IDSUL, que expôs sobre fibra 
óptica, onde interessados poderão entrar em contato 
pelo e-mail: aroni@idsul.com.br.
 E contamos com a presença do Sr. Rafelo 
Ross, Delegado Regional da Polícia Civil, que expôs 
sobre questões envolvendo segurança, os trabalhos 
desenvolvidos em área de investigação, sobre a 
delegacia da mulher, as conquistas adquiridas através 
da parceria com entidades de classe, enaltecendo o 
apoio da CDL nestas empreitadas, além de responder 
a perguntas do publico presente. Uma reunião 
importante para o associativismo. 

NOVOS ASSOCIADOS

• Papelaria Mafra

• Clínica Neurológica de Mafra Ltda

• Mantec Informática

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



Análise:

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

JUN/12 - MAI/12

-11,92
-8,39
4,29

JUN/11 - JUN/12

-8,67
-22,67
-0,71

ESTATÍSTICAS
JUNHO 2012

As CONSULTAS apresentaram uma queda de       
(-11,92%) em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de (-8,67%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS apresentaram uma queda de       
(-8,39%) em relação ao mesmo período do mês 
passado, e uma queda de (-22,67%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram um aumento 
de 4,29% em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de (-0,71%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

1 - QUEM TEM um objetivo na vida irá se defrontar 
com uma força oposta; para eliminar esta força, é 
preciso aprender como fazê-la trabalhar a seu favor.
2 - Um verdadeiro guerreiro tem que aprender a 
detectar e resolver os problemas antes que eles se 
manifestem.
3 - A melhor maneira de enfrentar o adversário é 
convencê-lo da inutilidade de seus gestos. O 
guerreiro mostra que seu objetivo não é destruir 
nada, mas construir sua própria vida.
4 - Não fique olhando o tempo todo para os 
problemas que estão no seu caminho: eles 
terminarão por hipnotizá-lo, impedindo qualquer 
ação.
5 - A força de uma pessoa não está na coragem de 
atacar, mas na capacidade de resistir aos ataques. 
6 - Em situações extremas, principalmente quando 
você já está quase perto do seu objetivo, o Universo 
irá testar os seus propósitos, exigindo o máximo de 
sua energia. Esteja preparado para grandes provas, à 
medida que o sonho se torna realidade.
7 - Não olhe sua vida com ressentimento, e esteja 
preparado para aceitar tudo o que ela lhe oferecer; 
cada dia traz em si a alegria e a fúria, dor e prazer, 
escuridão e luz, crescimento e decadência.
8 - Se o seu coração for suficientemente grande, ele 
será capaz de acolher todos aqueles que se opõem 
ao seu destino; e uma vez que você os tenha 
acolhido com amor, será capaz de anular a força 
negativa que eles traziam.

Marcio Kühne | Palestrante

Como lidar com 
a força oposta

CHEQUE LOJISTA
UMA FERRAMENTA DE GESTÃO DE CRÉDITO

Prezado empresário, se você tem em sua empresa 
cheques devolvidos pelos motivos abaixos:

• Cheque sem fundos
- Desde que representado ao Banco, ou seja, voltou 
pela segunda vez sem fundos.  (alínea 11 e 12)

• Cheque com conta encerrada 
- Alínea 13

• Cheque sustados
- Alínea 21 representado

• Cheque de terceiros 
  
* Se houver com um cheque de terceiros uma das 3 
ocorrências acima citadas, pode ser registrado o 
titular da conta (emissor do cheque) e o cliente que 
pagou ao usuário com o cheque, desde que este 
último tenha endossado o mesmo, com a sua 
assinatura num carimbo com os seguintes dizeres:  

Assumo integral responsabilidade pela cobertura do 
presente cheque. 
____/____/____ _____________________
Data Assinatura

• Dica
No verso dos cheques, recomenda-se aplicar um 
carimbo conforme sugestão abaixo, para anotar os 
dados do cliente:

Nome completo sem abreviaturas
___________________________________________
CPF _______________________________________ 
Ident.___________________ Org. exp.______ UF___
Endereço___________________________________
___________________________________________
Fone_______________________________________
Nº documento de compra______________________

Registre no banco de dados do SPC, assim você garante 
maior recuperação de credito, devido a vasta 
capilaridade e abrangência do nosso banco de dados. 
Cheque lojista a ferramenta certa, para recuperação de 
cheques devolvidos.

Uma média de 30% das pessoas no mundo são 
pessoas sonhadoras. Uma grande maioria são 
destruidores de sonhos e uma minoria absoluta é 
composta por criadores de sonhos.
A riqueza está dentro de você... A miséria também. É 
preciso despertar a primeira e neutralizar a segunda.
Todos nós conhecemos a metáfora do copo pela 
metade. Uma grande maioria vê a metade do copo 
que foi embora e fica se lamentando enquanto uma 
minoria enxerga a metade que ficou e segue no 
caminho.
A maioria das histórias de sucesso com 
empreendedores, empresários, artistas, atletas segue 
o mesmo caminho. Pessoas que realmente fizeram 
sucesso enxergaram a metade do copo que ficou, 
trabalharam e lutaram com as armas que tinham.
Enquanto uns sonham com o sucesso nós acordamos 
cedo para fazê-lo. Essa é a regra. Enquanto uns 
choram, outros vendem lenços. 
Lembra aquela outra história da briga de galos? 
Alguém chegou para o caipira e perguntou qual era o 
galo bom e ele apontou para o bom. Depois da briga, 
logicamente o bom perdeu e o apostador questionou 
o caipira e este respondeu que o bom era aquele, o 
outro, o “marvado” esse sim era o “brigador”.
Também na história dos cachorros de briga, alguém 
perguntou qual a razão que um vencia o outro. A 
resposta do treinador foi: Vence aquele que eu 
alimento mais.
Em nossa vida é a mesma coisa. Se você alimenta 
mais o otimismo, este suplanta obstáculos. Porém, a 
maioria alimenta a derrota. E ela vem mesmo. O 
universo conspira a favor ou contra. Se você colar uma 
etiqueta chamada “depressão” em sua testa, sabe o 
que você vai ganhar? Apenas depressão mesmo.
Os criadores de sonhos e sonhadores que se 
transformam em criadores de sonhos não são 
pessoas melhores que você, não tem QI mais alto, 
não tem um histórico melhor que o seu... São pessoas 
que tem mais atitude. Sim, atitude com altitude. 
Sabem que esta decisão de ser positivo transforma 
sua vida.
Não é ser otimista irresponsável. Tem até adversários. 
Os amigos te fazem dormir em paz e os inimigos te 
fazem levantar mais cedo.
Não seja um especialista em criticar a concorrência, 
não seja um especialista em dar “desculpas”... Seja 
um especialista em criar soluções e tomar decisões 
com atitude, mesmo se os seus recursos forem 
escassos.
Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

"Não seja um especialista em dar desculpas... 
Seja um especialista em criar soluções.

Gilclér Regina

& CRIADORES 
CRIADORES 
CRIADORES 

DESTRUIDORES
DESTRUIDORES
DESTRUIDORES

de sonhos!de sonhos!de sonhos!de sonhos!

 Agora você consulta o SPC e SERASA na CDL 
Mafra e Rio Negro, dispondo do maior e mais eficiente 
rede de informações para analise de credito.
 Na CDL você encontra a melhor informação 
com a maior abrangência de dados.
 CDL Mafra e Rio Negro 100% riomafrense.

Confiança e 
Credibilidade

pra você!

Câmara de 
Dirigentes 

Lojistas



Observamos inúmeras duvidas sobre a gestão de credito e cobrança em nossas empresas 
associadas. Neste sentido buscamos formatar este evento focado nestes tópicos. 
Serão dois encontros onde faremos uma abordagem objetiva e clara sobre os temas. Confira os 
ministrantes e alguns tópicos que serão abordados:

Dr. Rodrigo Titericz, advogado da assessoria jurídica do SPC –Santa Catarina, juntamente com o 
nosso assessor jurídico Dr. Marcio Magnabosco da Silva, versarão os tramites da analise de credito 
até a cobrança de inadimplência, delineando os direitos e obrigações de ambas as partes. 
Alguns assuntos a serem abordados:

 - Prazo para cobrança;
 - cobrança judicial e extrajudicial
 - gestão do setor de cobrança nas empresas
 - meios de comunicações
 - formas de cobrança
 - juros e multas
 - acordos e renegociações
 - registro e reabilitações de inadimplências junto ao SPC
 - espaço livre para perguntas
 - entre outros temas incidentes ao assunto

Também estaremos delineando sobre Crediário com Segurança, ministrado por Renivaldo Jose 
Sebben, profissional de longa experiência no assunto, outro tema que estaremos esclarecendo 
duvidas sua importância e como utilizar esta ferramenta da melhor forma possível será o Banco de 
Dados SPC, ministrado por  Juarez Carlos Compe, gerente comercial do SPC-SC. Confira alguns 
temas que serão abordados:

 - Estrutura operacional do setor de crediário
 - cadastro de clientes
 - normas e procedimentos
 - analise de credito e avaliações de dados
 - controles de vendas a prazo
 - relatórios 
 - SPC , origem e abrangência 

- SERASA
- importância das informações de dados para analise de credito
- tipos de consultas e seus complementos
- espaço livre para perguntas

Temos certeza que a participação contribuirá para diminuir a incidência de inadimplência nas 
empresas, mantendo regras definidas na gestão de credito e priorizando o trabalho de cobrança 
quando da inadimplência já instaurada.  
Investir na qualificação e capacitação operacional do pessoal é prioritário para atingir resultados 
elevados de satisfação e resultado dentro das empresas. 

Inscrições abertas na CDL, fone: 3642-0722 e/ou e-mail: comercial@cdlmafra.com.br

Data: 28 e 30 de agosto
Hora: Início 19:00 hrs - Término 22:00 hrs.
Local: Auditório CDL
Investimento: R$ 35,00 por participante.

Câmara de 
Dirigentes 

Lojistas de 
Mafra e Rio Negro

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

PARTICIPE DO VII ENCONTRO DE CREDIÁRIO DA CDL-MF/RN
28 a 30 de agosto

 O DIA DO CLIENTE foi criado para ser um dia de 
homenagens e de agradecimentos. Um dia para mostrarmos a 
nossos Clientes o quanto eles são importantes para nós. Um dia 
para brindes, promoções, campanhas publicitárias, campanhas de 
venda, decorações especiais, anúncios e eventos e tudo mais que 
puder ser feito para reverenciar a figura do Cliente. 
 Neste sentido a CDL está colocando a disposição de 
nossos associados, com um pequeno investimento, um kit 
promocional para as empresas trabalharem o dia do cliente.  
Confira o Kit abaixo:

Obs: A CDL estará incrementando esta ação com uma forte 
divulgação em som de rua, outdoors e rádios.

VAGAS 
LIMITADAS

Num trabalho conjunto das entidades CDL-MF/RN, SINCOMAFRA, SENAC, 
Secretaria da Criança, Ação Social e Bolsa Família do Município de Mafra, estamos oferecendo os Cursos:

• VENDEDOR • CRÉDITO E COBRANÇA
As matrículas e informações podem ser obtidas junto à Secretaria da Criança e Ação Social e Bolsa Família do Município de Mafra: 

Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n - Antiga Estação Ferroviária, Centro                  Fones: 3642-9717 / 3643-7181

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GRATUITO

50 peças Chaveiros 

  
2 pacotes de Balas 

(340 unidades) 
  

2 Cartazes 
Valor kit: R$ 99,40 

(poderá ser parcelado em 2x 15/08 e 15/09).


