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EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

U m  c i c l o  d e  
novas transformações 
q u e  i m p u l s i o n a m  
inovações e novas 
reações. Não há quem 
possa se acomodar 
diante das perspectivas 
que vem ocorrendo ao 
nosso redor. Redes 
sociais são os maiores 
meios de comunicação 
entre  as  pessoas ,  
tecnologia de ponta  fazem parte da vida de 
um grande numero de usuários, o comércio 
se inova e renova a cada estação. Um 
colorido de cores alegres e vibrantes vem 
tomando conta de nossas vitrines, já 
anunciando a nova estação, a chegada da 
primavera.

Nossa Campanha Natalina “Aqui é 
Mais Natal”, já inicia forte, com grande 
numero de participantes.  Uma campanha 
que impulsionará as vendas de final de ano, 
e contemplará o cliente que valoriza o 
comercio de nossas cidades, pois sabe e 
reconhece que fortalecer nossas bases 
locais é e sempre será a ferramenta 
impulsionadora para o desenvolvimento 
local. 

Outra campanha que lançamos é o 
recicla CDL na Escola em parceria com a 
Secretaria da Educação que tem o objetivo 
de promover entre os alunos da rede 
municipal de ensino a conscientização 
sobre o meio ambiente, a campanha irá se 
estender de setembro a novembro, onde os 
alunos que participarão do concurso de 
redação e desenho ganharão prêmios entre 
os melhores classificados a nível municipal e 
estadual. 

Outro assunto, importante é o nosso 
convite especial para o  debate político que 
acontecerá entre os candidatos a prefeitura 
de Mafra no  dia 12/09, as 19:30h no Clube 
Zepellin,  o evento será transmitidos pelas 
rádios locais e será o momento para que 
todos conheçam um pouco mais sobre as 
propostas de governo dos candidatos. Em 
Mafra o debate esta sendo organizado pelo 
Grupo Em Prol a Mafra, criado com o 
objetivo de fomentar o desenvolvimento do 
município, em ações diversas, aonde já vem 
ocorrendo reuniões periódicas visando o 
desenvolvimento do município.  Em Rio 
Negro também estamos fomentando uma 
ação neste mesmo sentido, movimentando 
as entidades para que juntos possamos 
discutir a proposta dos candidatos a 
prefeitura.

Por fim, desejo a todos ótimas 
vendas, e uma homenagem a todos os 
mafrenses pelo aniversario do município. 

CDL EM AÇÃO - AGENDA

05/09 Reunião Diretoria
11/09 Reunião Plenária
12/09 Debate Político
15/09 Dia do Cliente
22/09 Pedágio da Campanha 
           “Não Morra no Trânsito”

REUNIÃO PLENÁRIA
Convidamos a todos para a reunião plenária que 
acontecerá excepcionalmente dia 11 de 
SETEMBRO ‐ terça feira em virtude do debate 
Político que acontecerá dia 12/9 ‐ quarta‐feira. 
Pela Compreensão, agradecemos.

Pauta Reunião Plenária: 
     • SESI/SC ‐ Serviço Social da Indústria de 
Santa Catarina ‐ Proposta de Convênio. (30 min)
     • Apresentação “Recrutamento e Seleção” 
empresa Alfa Contabilidade. 

Pela pontualidade na reunião, será sorteado 
um brinde entre os presentes.

GRUPO EM PROL A MAFRA
Formado pelas entidades abaixo denominadas, o 
grupo busca em conjunto discutir ações para o 
progresso e desenvolvimento do Município, com 
reuniões periódicas de forma itinerante nas 
entidades:

• Associação Empresarial de Mafra ‐ ACIM
• Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio 
   Negro ‐ CDL
• Ordem dos Advogados do Brasil ‐ Subseção de 
   Mafra/SC ‐ OAB
• Sincomafra ‐ Sindicato do Comércio Varejista 
   de Mafra
• UnC Mafra ‐ Universidade do Contestado
• SINDISERV ‐ Sindicato dos Servidores Públicos
   Municipais de Mafra
• Rotary Club de Mafra
• Amplanorte ‐ Associação dos Municípios do 
   Planalto Norte
• Sindicato da Indústria da Construção e do
   Mobiliário de Mafra
• CRECI/SC
• Conselho Regional de Contabilidade
   CRC/SC/Delegacia de Mafra
• Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
   e Similares do Planalto Norte de Santa Catarina.

GRANDES IDEIAS
Pense como uma ideia pode ser poderosa. Toda grande invenção, todo trabalho magnífico de arte, toda 

conquista brilhante começou com uma ideia. Não há limites para onde uma ideia pode levá‐ lo.
Mesmo assim, uma ideia sozinha não é suficiente. Ideias são inúteis se alguém não executá‐ las. Por si só, 

uma ideia não é capaz de fazer nada – ela só passa a ter valor quando ações correspondentes são realizadas. 
Você provavelmente já teve centenas ou até mesmo milhares de boas ideias – e as únicas que serviram para algo 
foram aquelas que tiveram uma ação conectada ou causada por elas.

Ideias só criam valor quando investimos nela nossas ações. De fato, quanto mais você age sobre suas ideias, 
melhor essas ideias acabam ficando. Por quê? Se você nunca age sobre suas ideias, não tem de se preocupar se 
elas são realistas ou não. Saber que você terá de agir baseado nessa ideia irá fazê‐ lo ter mais foco, ser mais 
realista e obter maior sucesso. A ação impõe uma disciplina saudável no seu pensamento e traz as melhores 
ideias à tona.

Um ideia é um mapa para o sucesso – e não o sucesso em si. Uma ideia é um ótimo começo, mas só se você 
agir. Respeite e valorize suas boas ideias, agindo para transformá‐ las em realidade. 

Raph Marston

Penso sempre que o seu foco deve ser o foco do 

cliente. O melhor vendedor do mundo é o cliente 

satisfeito com a sua compra. Ele vende e não cobra 

comissão. 

Vivemos num mundo real, mas buscamos um 

mundo ideal. No “real” nós tropeçamos, caímos... 

No “ideal” nos realizamos, concretizamos os sonhos. 

Qual destes “dois mundos” é melhor? O melhor 

s e rá  a q u e l e  q u e  vo c ê  a l i m e nta r  m a i s .

Ninguém mais vende sapatos... Vende‐se a beleza, o 

conforto. O fundador da REVLON, Charles Revlon 

disse: “Nas fábricas produzimos cosméticos, nas 

lojas vendemos esperança”. 

Foco é isso, ninguém vende mais um 

apartamento. Vende sim, o sonho da casa própria, o 

sonho de uma casa melhor...

Não são as dificuldades que atrapalham. Até 

pelo contrário, elas são o tempero para uma boa 

negociação.

Lembre‐se, os vencedores fazem aquilo que os 

perdedores não querem fazer. E tudo o que somos 

hoje é consequência das decisões do passado.

E o futuro é o presente que eu quero viver os meus 

dias... Portanto, o futuro é fruto das decisões de 

agora.

A vacina diária que devemos tomar para 

construir uma vida melhor, de resultados, de 

qualidade, chama‐se motivação. Alimente esta 

vacina com atitude e irá construir um Castelo de Reis.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

FOCO NO FUTURO

“Vivemos num mundo real, 
mas buscamos um 
mundo ideal.”

Dia 01 - Mafra e Rio Negro
Dia 08 - Somente Rio Negro 
Dia 01 - Mafra e Rio Negro
Dia 08 - Somente Rio Negro 

Gilclér Regina



Análise:

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

AGO/12 - JUL/12

-1,21
-2,39
6,23

AGO/11 - AGO/12

-4,53
-13,61
19,08

ESTATÍSTICAS
AGOSTO 2012

As CONSULTAS apresentaram uma queda de       
(-1,21%) em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de (-4,53%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS por sua vez, apresentaram queda 
de (-2,39%) em relação ao mesmo período do mês 
passado, e uma queda de (-13,61%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram um aumento  
de 6,23% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 19,08% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

SPC em números
Primeira quinzena de agosto, onde temos o dia dos 
pais. 
Considerando apenas consultas ao SPC, obtivemos 
um aumento na ordem de 0,52% de consultas em 
relação ao mesmo período do ano passado;
Considerando apenas os dois sábados da família, 
obtivemos no primeiro sábado um aumento de 
26,66% em consultas em relação ao mesmo período 
do ano passado e 2,43% no segundo sábado em 
relação ao mesmo período do ano passado. 

Quando o assunto é análise de crédito, nenhuma 
ferramenta é tão ágil e segura quanto o SPC. O 
serviço, oferecido através da CDL, defende os 
interesses tanto do lojista quanto do consumidor, 
garantindo a concessão e a recuperação do crédito 
com o maior banco de dados da América Latina. E 
para que esse sistema funcione com eficácia, é 
fundamental que você, lojista, faça o registro de 
inadimplentes, preservando as relações comerciais 
e reduzindo a inadimplência no comércio. Com o 
registro, você impede que o consumidor aumente 
suas dívidas e dificulte a recuperação do seu 
crédito. Desta forma, este procedimento é 
importante não apenas para a sua loja, mas 
também para os seus clientes. Utilize o SPC e realize 
o registro de inadimplentes. É bom para o seu 
negócio e melhor ainda para todo o comércio.

Foi‐se o tempo em que as pessoas eram apenas mão 
de obra nas empresas. O capital Humano vem a cada 
dia tendo mais importância para o crescimento e 
desenvolvimento nas organizações.
As empresas procuram e precisam de profissionais 
diferenciados, com talento e capacidade de crescer e 
que possam trazer resultados significativos.  
No entanto, esta busca tem preocupado as 
empresas, que antes de efetivar a contratação de um 
profissional, e este iniciar suas atividades, ele precisa 
passar por um processo de recrutamento e seleção, 
que se bem sucedido possibilitará a captação do 
profissional mais adequado ao cargo e com o perfil 
que se encaixe perfeitamente à cultura da 
organização, gerando assim a maior eficiência na 
qualidade dos serviços prestados.
Com a preocupação de sempre atender as 
necessidades de seus clientes, a Alfa Serviços de 
Contabilidade, está oferecendo a seus clientes a 
prestação de serviços de Seleção e Recrutamento de 
Talentos Humanos. Contando com profissionais 
preparados para atendê‐lo, disponibilizando para 
sua escolha muito mais que um profissional, mas um 
talento humano que atenda as suas necessidades e 
expectativas. 
Agende uma visita e confira este novo serviço 
fortalecendo mais uma parceria de sucesso.
Associados CDL Mafra/Rio Negro, terão valores 
diferenciados. 
Interessados entrar em contato na Alfa: 3642‐0952 
ou CDL 3642‐0722
Confira mais este beneficio para você associado da 
CDL Mafra e Rio Negro.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CDL E ALFA 
ASSESSORIA  

FECHAM PARCERIA

A INADIMPLÊNCIA 
CAUSA PREJUÍZO 
NÃO APENAS À SUA LOJA. 

LOJISTAS CATARINENSES TERÃO ACESSO 
AOS DADOS DA JUNTA COMERCIAL

Na foto, o presidente da FCDL/SC,Sergio Medeiros, 
assina o convênio, ao lado do presidente da Jucesc, 
Saulo Sperotto, e do vice‐presidente para Assuntos 
Públicos e Políticos da Federação, Osmar Silveira.

Os mais de 33 mil lojistas catarinenses associados às 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do estado passarão a 
contar na próxima semana com uma nova 
ferramenta que dará mais segurança na hora de 
fechar um negócio. O presidente da FCDL/SC, Sergio 
Medeiros, e o presidente da Junta Comercial de 
Santa Catarina (Jucesc), Saulo Sperotto, assinaram 
no dia 23 de agosto um convênio para troca de 
informações cadastrais relacionadas ao registro do 
comércio entre as entidades.
Com a parceria, pioneira no estado, os comerciantes 
poderão confirmar a situação de uma empresa que 
esteja negociando, qual sua participação societária 
e outros dados registrados na Junta Comercial. A 
transmissão das informações atualizada será 
realizada diariamente pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) administrado pela FCDL/SC, por meio 
de transferência digital com auxílio de um software 
que vai interligar a entidade e o órgão. De acordo 
com Medeiros, a novidade facilitará a vida do 
varejista catarinense. “Todo empresário e o 
empreendedor precisa do mínimo de garantias para 
fechar uma venda e manter seu estabelecimento 
ativo, essa inovação irá ajudá‐lo no dia a dia”, 
destacou.
Sperotto reconheceu a importância da iniciativa e 
destacou sua funcionalidade nos dias de hoje. “Em 
ambiente globalizado, a informação é fundamental 
para garantir bons negócios e os dados que temos 
na Junta são primordiais e devem ser consumidos”, 
observou. Serão disponibilizados aos lojistas os 
dados de empresas registradas na Junta Comercial 
de janeiro de 2005 até julho de 2012.

ALERTA 0800 Uma ferramenta 
para sua Segurança

Se você foi roubado ou perdeu 
os documentos, ligue: 

0800 729 8888
Câmara de 

Dirigentes 
Lojistas

A CDL Mafra e Rio Negro, é parceira desta ideia e irá 
fomentar ainda mais a comunicação dos Boletins de 
Ocorrências, junto ao nosso serviço de alerta que 
funciona 24 horas por dia, via as delegacias de nossas 
cidades. 

•  Outra ação que estaremos executando é através do 
incentivo aos proprietários de veículos, para que 
exponham esse adesivo no painel desses, que com 
certeza poderá auxiliá‐los na pronta informação ao 
nosso sistema, em eventual ocorrência.

Inadimplência do Estado

Inadimplência (%)   Mafra/Rio Negro

Julho de 2012 1,54

Julho de 2012 ‐0,69%

SÚMULA 370
Caracteriza dano 

moral a apresentação 
antecipada de 

cheque pré‐datado
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CAMPANHA RECICLA CDL NAS ESCOLAS

* Compreender que precisamos mudar nossas 
atitudes e entender que a preservação dos 
ecossistemas e dos recursos naturais está 
intimamente ligada à nossa sobrevivência;
* Colaborar para o processo de aprendizagem 
permanente, baseado no respeito a todas as 
formas de vida, a fim de estimular a formação de 
sociedades mais justas e ecologicamente 
equilibradas.
* P ossibilitar o desenvolvimento de uma 
consciência ética e participativa dos indivíduos 
no que concerne à preservação e à conservação 
do meio ambiente.
* S ensibilizar para a necessidade da redução da produção de lixo e resíduos em todos os 
ambientes.
* I ncentivar a separação correta dos resíduos escolares e domiciliares e estimular a coleta 
seletiva na comunidade.
* P romover e incentivar a destinação correta do lixo, rejeitos e resíduos contaminantes de 
ambiente.

CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO SOBRE O TEMA:
COMO POSSO PRESERVAR O MEIO AMBIENTE...

Promover entre os estudantes do ensino fundamental, regularmente matriculados 
nas escolas públicas municipais de Santa Catarina, a conscientização 

sobre o papel dos seres humanos na preservação e conservação do meio ambiente.

Formatura da 4ª Turma do Curso Nacional 
de Promotores de Polícia Comunitária

No dia 17 de agosto, ocorreu na sede da Guarnição Especial de PM de 
Mafra (GEMafra), no planalto norte catarinense, a formatura da 4ª turma 
do Curso Nacional de Promotores de Polícia Comunitária, resultado de 
convênio entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e a 
secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

O curso foi realizado nas dependências da Guarnição Especial de Mafra, 
no período de 06 a 17 de agosto, totalizando 40 horas/aula, tendo sido 
concluído por 33 alunos, oriundos da Polícia Militar, Polícia Civil, Câmara 
de Dirigentes Lojistas  Mafra/Rio Negro, Prefeitura Municipal de Mafra e 
Corpo de Bombeiros.

Desde o primeiro encontro de crediaristas, primamos sempre pela qualidade e resultados para as empresas e profissionais que participam. Neste VII Encontro não 
foi diferente, nossos ministrantes trouxeram vasta experiência e transmitiram de forma simples, clara e bem humorada os temas aos quais propusemos os Workshops.  

Com experiência inquestionável na área financeira, concessão de credito e cobrança, Renivaldo José Sebben ministrou o primeiro workshop “Como Vender no 
Crediário com Segurança” em sua abordagem transmitiu os três pilares do crédito, “concessão – prevenção – cobrança”. 

 No segundo workshop nosso ministrante Juarez Carlos Comper, coordenador comercial da FCDL‐SC apresentou, esclareceu e demonstrou os recursos que o banco 
de dados SPC/SC disponibiliza para auxiliar o crediarista na análise cadastral, bem como da importância da correta utilização das consultas deste que é o maior banco de 
dados da América Latina. 

 Nosso último workshop trouxe a experiência de Rodrigo Titericz, advogado com atuante ênfase em defesa de ações de dano moral, assessor jurídico do SPC/SC e 
membro do grupo de discussão jurídica a nível nacional sobre banco de dados de proteção de crédito. Neste workshop a ênfase foi o setor de cobrança, com uma rica 
orientação ao participante a ter mais segurança para buscar o ressarcimento em caso de inadimplência sem a intervenção de terceiros.

 Concluímos este VII Encontro de Crediaristas e Usuários de Serviços da CDL Mafra e Rio Negro convictos da missão cumprida, agradecendo a cada empresa e 
colaborador pela presença  a  FCDL‐SC nossa grande parceira neste evento, e todos que contribuíram para o êxito alcançado, nosso muito obrigado.  

“Agradeço aos participantes do Encontro de Crediaristas e Usuários de Serviço, que demonstraram comprometimento com o assunto e confiança no trabalho de 
nossa CDL. É um orgulho para nós recebê‐los, com a maciça participação e reforçamos nossa missão de oferecer o melhor em serviços, o melhor em associativismo. 
Obrigado! Lourival Sá Ribas Junior –Diretor de SPC.” 

VII Encontro de Crediaristas e Usuários de Serviços da CDL Mafra e Rio Negro

Mafra é um polo forte do comércio na região do Planalto Norte Catarinense, primamos pelo progresso e desenvolvimento 
sustentável de nossa comunidade.

Para tanto, vemos a importância de fomentarmos sempre novos empreendimentos que venham de encontro aos anseios de 
nossa cidade, no que tange ao bem estar de toda a sua comunidade. 

 Diante deste, em visita da Ministra das Relações Institucionais Ideli Salvati a Mafra, a CDL e o SINCOMAFRA, entregaram à Sra. 
Ministra Ideli um ofício relatando a possível vinda de uma Unidade completa do SESC para a cidade, mas que ainda precisamos de 
um local para suas instalações e diante deste obstáculo  pleiteamos junto à ministra as instalações do Peri Ferroviário (visto que este 
imóvel pertence à união), que abrangeria todas as prerrogativas para o investimento.

Temos certeza que com empenho e dedicação teremos uma Mafra que sonhamos. Com um pouco de Coragem e Persistência 
de todos alcançaremos êxito. 

CDL e SINCOMAFRA fazem solicitação à Ministra do Governo Federal

Antonio Nahun Zaine (presidente 
do Sincomafra) na entrega do ofício 

e fotos do local a Ministra Ideli Salvati

CDL FAZ PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:


