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NADA COMO NADA COMO NADA COMO 

BRINQUEDOSBRINQUEDOSBRINQUEDOS
PRA TOCAR O CORAÇÃO.PRA TOCAR O CORAÇÃO.PRA TOCAR O CORAÇÃO.

Nossa CDL estará realizando no período de 01 de outubro a 13 de outubro‐2012 a campanha 
PEDÁGIO DO BRINQUEDO, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Mafra e Rio Negro.
Neste período as empresas e a comunidade poderão levar os brinquedos na CDL, ou na corporação 
do Corpo de Bombeiros de Mafra ou Rio Negro, sendo que os brinquedos arrecadados serão 
distribuídos no mês de dezembro, nas comunidades carentes de nossos municípios.

1° Jantar Dançante CDL 20121° Jantar Dançante CDL 2012
Música ao vivo, um belo jantar, um passo de dança

 A CDL‐Mafra e Rio Negro convida todos seus associados para 
participarem do jantar dançante, evento de confraternização e 
encerramento das atividades sociais da entidade em 2012.  Venha 
divertir‐se conosco, num ambiente alegre e descontraído, apreciando 
um especial jantar.

Data: 24/11/2012
Hora: 20 h

Local: Sociedade União Fuchs
Traje: Esporte 

Câmara de 
Dirigentes 

LojistasRealização:

PARTICIPE!

Ingressos à venda na CDL

R$25,00 por pessoa



Algumas Algumas 
lições sobre lições sobre 
liderançaliderança

EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

A pol í t ica  faz  
p a r t e  d o  n o s s o  
cotidiano, esta inserida 
em todas as nossas 
ações, motivo pelo qual 
é importante debater e 
discutir as idéias de 
g e s t ã o  q u e  c a d a  
candidato apresenta 
para seu mandato.

Desta maneira 
f o r m a m o s  u m a  
consciência política critica para fazer uma 
boa escolha, e foi com este objetivo que 
realizamos no final de agosto um encontro 
político com os candidatos a Prefeito de 
Mafra, foram três noites onde em cada 
encontro um candidato se fez presente 
apresentando sua plataforma de governo e 
respondendo a perguntas do Grupo em prol a 
Mafra, assim como ocorreu também dia 12/9 
onde aconteceu o debate, momento que 
reuniu nossa comunidade representada 
pelas comunidades do interior  e associações 
de bairros que presentes puderam ouvir de 
cada candidato suas propostas para sua 
gestão. Em Rio Negro realizamos em 
conjunto com FIEP, ACIRN, Simovem o 
encontro político dos candidatos a prefeito 
municipal de Rio Negro, o evento teve êxito, 
uma vez que tivemos oportunidades de ouvir  
e perguntar aos candidatos sobre seus 
projetos, gestão, idéias, enfim suas propostas 
de governo. 

Como lideranças em nossas entidades, 
esta manifestação é muito importante, 
temos que trabalhar em sintonia com o poder 
publico, haja visto que muitas ações só 
acontecerão em conjunto, como a exemplo a 
mobilidade do trânsito entre Mafra e Rio 
Negro, a questão da ponte de acesso entre as 
duas cidades, que necessita da participação 
de ambos para juntos podermos promover o 
melhor para a comunidade de Mafra e Rio 
Negro, como aos nossos visitantes.

Dentro desta linha, nosso trabalho 
junto com o Grupo em Prol a Mafra, continua, 
através de reuniões que permanecem 
avaliando todo este trabalho e formulando 
n o v a s  i d é i a s  p a r a  t r a b a l h a r m o s  
conjuntamente para buscarmos o melhor 
para nossas cidades.

Agradeço a todos que participaram 
destes eventos, aos diretores da CDL, e tenho 
certeza de que com estes eventos podemos 
passar a fazer a melhor escolha para nossas 
cidades.

Apenas para finalizar, gostaria de 
contar com participação de todos, visto que 
estaremos realizando o Pedágio do 
Brinquedo 2012, onde faremos a coleta dos 
brinquedos até dia 13/10. Os interessados 
poderão deixar os brinquedos na CDL, que 
depois serão destinadas as crianças carentes 
de Mafra e Rio Negro, numa ação social em 
parceria com o Corpo de Bombeiros de Mafra 
e Rio Negro.

Tenhamos um ótimo mês!

CDL EM AÇÃO - AGENDA
‐ 03/10 Reunião Diretoria
‐ 10/10 Assembleia Geral Ordinária
‐ 19 e 20/10 Encontro de Líderes

REUNIÃO PLENÁRIA MENSAL

Dias 06 e 13 
de Outubro

Dias 06 e 13 
de Outubro

Dia 10 de OutubroDia 10 de Outubro
APRESENTAÇÃO BADESC

Ana Maria Witt
Presidente CDL MF/RN

A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 
MAFRA E RIO NEGRO convoca todos os 
associados contribuintes para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária, conforme artigo 
54 e seguintes c.c. o artigo 59 do Estatuto Social 
da entidade, no dia 10 de outubro de 2012, as 
19:30h (quarta‐feira), com a presença 
necessária dentro do que determinam o seu 
estatuto, no Auditório anexo ao Centro 
Empresarial – na sede da CDL de Mafra e Rio 
Negro, sito a Rua Felipe Schmidt, 266 – Centro 
– Mafra ‐ Santa Catarina , para se reunirem e 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Eleições biênio 2013‐2014;
 Após a Assembleia, acontecerá a 

reunião plenária mensal.

 Salientamos da importância da 
presença de todos para as deliberações da 
entidade, ao qual solicitamos a confirmação.

 Cumprimentos,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Faustino Corretor de Imóveis

Tomografia de Trabalho Médico de Mafra e Rio Negro

Pé Com Pé Calçados

La Diva

Mecânica Valdemar

GP Motors

Mig Supermercados Atacado

Giovanna Construção e Acabamento

Banco do Pai de Mafra

NOVOS ASSOCIADOS

CERTA VEZ, um homem foi até um sábio para 
desabafar suas angústias; morava em uma palhoça, 
com crianças berrando o dia inteiro, a sogra 
reclamando de tudo, a mulher que só não ficava 
suspirando pelos cantos porque não havia cantos 
disponíveis.

O sábio pensou, pensou, e perguntou:
– Você cria um bode também, certo?
– Certo.
– Então, coloque esse bode dentro de casa.
– Como é que é? Como isso vai melhorar minha 

vida?
– Experimente fazer o que eu disse por uma 

semana.
E lá foi o homem colocar o bode dentro de casa. 

E depois de uma semana, voltou ao sábio:
– Meu caro sábio, coloquei o bode em casa e as 

coisas só pioraram. O bode está comendo os poucos 
móveis que temos, ameaçando chifrar as crianças, 
fica berrando a noite inteira e não deixa ninguém 
dormir, fora o cheiro horrível que está pela casa.

– Está bem, tire o bode de casa e depois volte 
aqui.

E o sujeito voltou depois de uns dias, só 
sorrisos.

– Sábio, muito obrigado! Minha casa agora é 
um paraíso! Sem o bode lá dentro todos se dão 
melhor, as crianças podem andar sem medo, minha 
sogra está toda animada escolhendo nova forração 
para os móveis, a casa está cheirando a limpeza... 

Em nossa vida, muitas vezes, somos nós 
mesmos que colocamos o bode ali. E não o vemos. 
Passamos a culpar tudo e todos, a buscar soluções 
mirabolantes para resolver os problemas 
autoimpostos quando só o que é preciso fazer é tirar 
o bode.

"Felicidade não é a ausência de problemas, 
mas a habilidade para lidar com eles." 

Márcio Kühne

TIRE
BODE o 

Marcio Kühne
Palestrante

Ninguém deve se levar tão a sério.
Par ser líder é preciso algo mais que 

coragem e altivez.
O bom líder olha por cima do ombro de vez 

em quando para certificar‐se de que seus 
seguidores estão em boa direção.

Não importa quão rápido corra, é muito 
difícil alcançar um grupo que marcha em direção 
oposta.

Fonte: Chocolate for a woman's Soul‐A 
fireside book, de Canis Fancher (Revista 
Liderança, Out/12)

“Seja gentil e poderá ser ousado. 
Seja frugal e poderá ser generoso. 

Evite colocar‐se à frente dos outros 
e poderá ser um líder entre os homens.”

Lao Tzu



Análise:

Resumo do Movimento

DESCRIÇÃO   Relação 
Total de Consultas
Total de Registros
Total de Reabilitações

SET/12 - AGO/12

-17,71
18,02
-24,96

SET/11 - SET/12

-5,95
-14,20
-18,25

ESTATÍSTICAS
SETEMBRO 2012

As CONSULTAS apresentaram uma queda de       
(-17,71%) em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de (-5,95%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS por sua vez, apresentaram um 
aumento de 18,02 em relação ao mesmo período do 
mês passado, e uma queda de (-14,20%) em relação 
ao mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram uma queda 
de (-24,96%) em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de (-18,25%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Quando não houver atividade pelo operador no 
sistema de consulta, o mesmo ira acusar 
associado INATIVO, neste caso você deve entrar 
em contato com a CDL para a mesma efetuar a 
alteração para ATIVO. Este procedimento se deve 
a questão de segurança resguardando que venha 
ocorrer uso indevido por operadores que já não 
estão mais nas empresas, e que possam acessar o 
sistema.
Diante deste, agradecemos a compreensão de 
todos, visto que tal atitude vem apenas para ser 
um elo de segurança da empresa usuária do 
Serviço SPC.

Operador 
Inativo

Os associados “online” ‐ aqueles que utilizam o 
sistema diretamente, sem intervenção da 
Entidade – deverão efetuar o cancelamento do 
r e g i s t r o  n o  s i s t e m a  l o g o  a p ó s  a  
regularização/liquidação do débito pelo 
consumidor, da mesma forma àqueles que 
assim não operam, que solicitarão ao SPC, por 
meio da entidade a qual é filiado, o referido 
cancelamento, através de fax, telefone, ou 
outro meio definido no contrato entre as 
partes, sempre requerendo a confirmação do 
recebimento da referida solicitação.

SPC INFORMA ATENÇÃO

REUNIÃO DISTRITAL
Aconteceu dia 25/9 em São Bento do Sul a 
reunião do 18º Distrito, que contou com a 
presença das CDLs de São Bento do Sul, Campo 
Alegre e Mafra e Rio Negro. 
O diretor Distrital Osvaldo Carlos Seiffert 
conduziu os trabalhos delineando ao grupo 
assuntos como a campanha Recicla CDL nas 
Escolas, CDL Jovem, Encontro de Lideres. O 
encontro foi produtivo, propiciando ao grupo 
uma auto apresentação de cada participante, 
promovendo uma maior interação do grupo.

Lembramos aos nossos associados que havendo 
manifestação de duvidas ou eventuais problemas 
por parte do consumidor quanto às informações, a 
mesma deverá encaminhar o consumidor ao balcão 
de atendimento da CDL, para que a mesma proceda à 
verificação e o fornecimento de declaração sobre os 
dados contidos em nome do consumidor. 
A informação é prestada ao consumidor que 
comparecer devidamente identificado, munido de 
documento CPF/RG, ou a seu procurador legalmente 
constituído, através de procuração com firma 
reconhecida. 

CONSUMIDOR JÁ ESTA DISPONÍVEL NO MENU DE 
CONSULTAS MAIS UMA OPÇÃO DE 
CONSULTA PARA SUA EMPRESA,  
OPÇÃO 65, ATRAVÉS DELA VOCÊ 
PODERÁ FAZER SUA ANALISE COM 
MAIOR ABRANGÊNCIA DE DADOS E 
INFORMAÇÕES.  Confira no menu os 
insumos e utilize‐a para suas 
consultas de análise de crédito, maior 
abrangência, maior opção de dados.

NOVOS SERVIÇOS

Crédito e 
Inadimplência

Nos últimos trinta dias ao lermos um jornal, 
ouvirmos uma notícia no rádio ou ao assistirmos 
aos telejornais a tônica sobre economia e mercado 
é “crédito e inadimplência”.

Isto se deve a importância que o crédito tem nos 
dias atuais no cotidiano das pessoas, empresas e 
governos, mas também, o risco que a inadimplência 
traz sobre todos nós.

Mas afinal de contas, a inadimplência não provém 
de um excesso de crédito?

Uma análise primária mostra que sim, porque as 
p e s s o a s ,  e m p r e s a s  e  g o v e r n o s  f i c a m  
inadimplentes, ou seja, não conseguem pagar suas 
dívidas por que tomaram crédito em demasia; 
todavia isto não é uma verdade absoluta.

A questão está muito mais ligada na “qualidade” do 
que na “quantidade” do crédito que buscamos, ou 
seja, quando pegamos dinheiro emprestado existe 
muito mais importância no “para que buscamos” 
do que “no quanto pegamos”.

Alguns autores tentaram descrever isto em seus 
livros, destacando a obra “Pai Rico, Pai Pobre” de 
Robert T. Kiyosaki, que recomendo a leitura. Ao se 
tomar recursos emprestados ou comprarmos a 
prazo devemos ter em mente que a “boa dívida” é 
aquela que se destina a construir riqueza e gerar 
novo valor. Exemplifico quando uma pessoa toma 
recursos num Banco para aquisição da casa própria 
com o intuito de não pagar mais aluguel.

Todavia quando contraímos um empréstimo para 
satisfazer uma vaidade pessoal de consumo como a 
troca de um carro, por exemplo, sem lembrar dos 
custos advindos desta decisão (desvalorização do 
veículo, custos de manutenção, tributos e seguro), 
temos o típico caso de uma “má dívida”.

Os índices de inadimplência verificados junto ao 
SPC Brasil – Serviço de Proteção ao Crédito 
demonstram claramente isto, ou seja, índices de 
inadimplência estão sob controle nas “boas 
dívidas” e os índices se mostram elevados nas 
consideradas “más dívidas”.

Esta conclusão não tem o condão de evitar com que 
as pessoas não comprem a prazo bens de consumo 
puros, isto sempre ocorrerá e se faz necessário e 
salutar para a economia, mas o que devemos estar 
atentos é se o nosso orçamento comporta estes 
compromissos.

Diante disto, constatamos que o núcleo da 
inadimplência esta na falta de planejamento das 
pessoas, na falta que se comete ao não se ter um 
orçamento familiar, um problema cultural das 
famílias, com origem ainda na época da inflação 
alta, mas que deve ser corrigido para que voltemos 
a crescer de forma sustentável.

Planejamento e orçamento são mais que palavras, 
são ações que devemos praticar e que diferenciam 
pessoas “com” e “sem” sucesso.

Roque Pellizzaro Junior
Presidente da CNDL

CDL
rienta
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Grupo em Prol de Mafra realiza debate com Candidatos
O grupo em Prol de Mafra realizou no dia 12 de setembro o debate político entre os 
candidatos a prefeito do município de Mafra. O grupo em Prol Mafra é formado por 
entidades de classes que se reúnem mensalmente para discutir ações para o 
desenvolvimento do município. 
O debate foi transmitido pelos rádios locais sendo o público presente convidado, 
representando todas as comunidades de Mafra. 
O evento foi conduzido de forma respeitosa e ética entre os candidatos, sendo de grande 
valia para a população que teve a oportunidade de ouvir as propostas de seus candidatos.

Entidades de Classe recebem Candidatos a Prefeito e Vice de Rio Negro
No ultimo dia 27 (Quinta‐Feira) a Associação Comercial e Industrial de Rio Negro juntamente com a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro, a Coordenadoria Regional da Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná em Rio Negro e o SIMOVEM, receberão no Auditório do SESI  os candidatos a Prefeito de Rio Negro, Srs. 
ARY SIQUEIRA e Sr. MILTON JOSE PAIZANI, que na ocasião apresentarão suas propostas de governo. O evento foi 
fechado para o publico em geral recebendo apenas os presidentes e associados das entidades, que tiveram a 
oportunidade de esclarecer e questionar os candidatos sobre suas propostas. Para Ana Maria Witt presidente da 
CDL‐Mafra e Rio Negro o evento foi de grande valia, pois os candidatos se pautaram única e exclusivamente a 
apresentarem suas propostas e a responderem os questionamentos dos presentes com ética e respeito 
conforme a proposta do evento. 

Uma pessoa de sucesso sabe que para chegar ao degrau seguinte precisa continuar com a mente 
focada nas metas e objetivos.
O poeta português Fernando Pessoa disse: “O início da cura é a consciência da doença. Tudo vale a 
pena se a alma não é pequena”. 
Ou seja, se você sabe onde você está você sabe onde pode chegar. E você tendo “alma grande”, 
aprende muito com as pessoas numa visão de humildade. 
Pessoas de sucesso são pessoas de ação que não perdem o foco de suas metas, mesmo diante de 
problemas inesperados. 
Segundo Albert Einstein a imaginação é tudo e prevê as atrações da vida que estão por vir. 
Uma pessoa de sucesso verdadeiro é simples de coração, é humilde e o orgulho está fora dos seus 
planos. 
Uma visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem visão é só um passatempo. Mas uma visão 
com ação pode mudar o mundo. Estas são palavras de Joel Barker que nos ajudam a refletir o novo 
mundo que queremos. 
O segredo é ir em frente e começar. Metas existem para serem batidas. O que você está 
esperando? 
Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

CDL - Mafra/Rio Negro e Secretaria 
Municipal de Educação estão realizando

CAMPANHA RECICLA CDL NAS ESCOLAS 
CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO SOBRE O TEMA:

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.

Escolas inscritas:

‐ EIM Passo da Cruz ;
‐ CEM Anjo da Guarda ;
‐ CEM Beija Flor;
‐ EMEB Amola Flecha ;
‐ EMEB Avencal de São Sebastião ;
‐ EMEB Avencal do Saltinho ;
‐ EMEB Bituvinha ;
‐ EMEB Butiazinho de Cima ;
‐ EMEB Augusta Vitória ;
‐ EMEB Colônia Ruthes ;
‐ EMEB Vereador Evaldo Steidel ;
‐ EMEB General Osório ;
‐ EMEF Campo da Lança ;
‐ EMEF Rio da Areia do Meio ;
‐ EMEF São Lourenço;
‐ CEMMA ;
‐ EAM Pref. José Schultz Filho ;

COMO POSSO PRESERVAR O MEIO AMBIENTE...

Motivação  Metas! &
“As pessoas de sucesso são pessoas visionárias 

que sabem onde querem chegar”
Gilclér Regina

Tudo o que você faz importa. O que você comeu ontem à noite, onde você estudou, o 
comentário que fez alguns minutos atrás, o livro que começou a ler... tudo importa. Isso tudo se 
entrelaça formando o rico tecido da sua vida.
A todo momento você está fazendo algo que importa, alguma coisa que faz diferença. Cada 
momento se mistura com sua experiência, com a pessoa que você é 
e com a pessoa que você está se tornando.
Você tem a incrível responsabilidade e a oportunidade maravilhosa 
de estar vivo, de ser capaz de se tornar grande. As possibilidades 
disponíveis em apenas um momento são incontáveis. Durante todo 
o período da sua vida, elas são quase inimagináveis.
Tudo importa. Cada momento é um tesouro esperando para ser 
descoberto. Nada é pequeno ou insignificante, porque tudo faz 
parte da sua vida. Aprecie a maravilha que existe em cada pequeno 
grão de vida. E aproveite‐ a ao máximo – porque tudo importa.

TUDO IMPORTA

Ralph Marston


