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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 

Ingressos à venda na CDL
Ingressos à venda na CDL

R$25,00 por pessoa
R$25,00 por pessoaIngressos à venda na CDL

R$25,00 por pessoa

15 de Novembro

Parabéns!!!
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EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

N e s t e  m ê s  d e  
outubro após nosso 
período eleitoral ter 
transcorrido, vemos duas 
lideranças de nossas 
c i d a d e s  a s s u m i r e m  
n o s s o s  e x e c u t i v o s  
municipais a partir de 
j a n e i r o .  D u ra n t e  o  
p r o c e s s o  e l e i t o r a l  
tivemos a oportunidade 
de conversamos com 
estas lideranças, repassando as necessidades e 
anseios de nossa entidade perante nosso 
comercio e comunidade.  Desejamos ao 
Roberto Agenor Scholze – Prefeito eleito de 
Mafra e a Milton Jose Paizzani – Prefeito eleito 
de Rio Negro, sucesso nesta jornada que já inicia 
agora com os tramites da transição, e 
esperamos poder contar com o apoio de ambos 
conforme conversamos em debates e encontros 
políticos, e desejamos ao legislativo que este 
ano nas duas cidades esta bem renovado, com 
novas lideranças sucesso e prosperidade a 
todos, sabemos que a tarefa exige muito, mas 
muito é o que você tem a doar e fazer a nossas 
cidades que acreditaram em cada um, 
c o n f i a n t e s  d e  s u a s  c o m p e t ê n c i a s ,  
responsabilidade e senso de humanidade, 
ingredientes fundamentais para o sucesso de 
todo líder.

Ainda neste mês de outubro, juntamente 
com meus diretores Fátima Regina Granemann, 
Sergio C. Siqueira e Gabriel Santo Suzin, 
participamos do Encontro de Lideres Lojistas de 
SC, em evento focada nas lideranças, 
especificamente do movimento cedelista. A 
ocasião contou com a comemoração dos 40 
anos da FCDL‐SC, mas principalmente esteve 
direcionada no ASSOCIATIVISMO, sua força, sua 
responsabilidade. E foi maravilhoso estar e 
participar deste encontro, por vezes vemos a 
frente de tantos desafios, obstáculos, e nada 
melhor que uma boa dose de entusiasmo, 
motivação e amizade, para reforçar nosso 
trabalho e nossa dedicação as nossas atividades 
profissionais e sociais.  Momento para 
encontrar amigos e fazer novos amigos, e ver o 
quão nossa entidade é forte e consistente, 
motivo de orgulho a todos.  Assim como me 
sinto orgulhosa por estes dois anos frente a esta 
CDL. 

Aprendi muito, aprendi que ouvir é 
melhor que falar, e que falar é maravilhoso 
principalmente quando falamos com orgulho, 
com vontade de fazer e realizar. E foi assim 
ouvindo e falando que realizamos durante esta 
gestão um trabalho forte, persistente que 
continuara com as demais gestões que virão.  
Focamos muito na capacitação, elo do 
conhecimento e da real ização.  Base 
fundamental da conquista de resultados. 
Palestras, encontros, reuniões, workshops, 
seminários, convenções, tantos eventos que 
agregaram muito a cada um que participou 
conosco. Momentos de descontração como 
n o s s o  b a i l e ,  n o s s a s  f e s t i v a s  e  a s  
confraternizações de jantares após as reuniões, 
enfim momentos únicos que ficaram sempre 
comigo e espero que com vocês também.

Espero ainda, encontrar você em nosso 
Jantar Dançante, que realizaremos no dia 
24/11, onde juntamente com sua família 
queremos finalizar nossas atividades nesta 
gestão, que foi fundamental para nossa jornada 
nestes dois anos.

REUNIÃO PLENÁRIA

- SIMONE NICOLUZI WULF E CIA LTDA
- IMAGINARIO
- WANDERLEI TRANSPORTES
- JUCEPLAS
- VISUAL CRIATIVA

NOVOS 
ASSOCIADOS

Dias 03 e 10 
de Novembro
Dias 03 e 10 
de Novembro

Presidente
Fátima Regina Granemann - Loja Pano Pra Manga 

1º Vice-Presidente
Marcos Grossel - Loja Soli 

2º Vice-Presidente
Henrique Kondlastch - Herkon Com. Representação Ltda

1º Diretor Secretário
Gabriel Santo Suzin - Susin Hotel 

2º Diretor Secretário
Marcelo Sallai - Loja Sallai 

1º Diretor Tesoureiro
Iraldo Wisnieski - Loja Reiko 

2º Diretor Tesoureiro
Rubens Estica - Meias Mil 

Diretor Institucional
Ivan Machado - Açougue Machado 

Diretor de SPC e Outros Serviços
Rozalia Zeithammer Alves - Modelar Moveis 

Diretor Social e Eventos
Sergio Correia de Siqueira - Planeta Esporte 

Diretor de Patrimônio
Ana Maria Witt - Belmiro Witt 

Diretor de Aperfeiçoamento Profissional
Lourival Sá Ribas Junior - Sá Ribas - Corretor 

Coordenador CDL Jovem 
Angelina Zippel Hirt - Loja Maria João

Conselho Fiscal - Titular
Claudete Kahlow - Loja Kaklaus 
Leonor Greinert - Lojas Kinder 

Cidival Meurer de Oliveira - CMO Materiais Elétricos

Conselho Fiscal - Suplente
Vitor Susin - Loja Susin

Valério Daniel Ranghetti - Rumasa Materiais Construção 
Celso Kohler - Foto Flash

Diretoria CDL Biênio 2013/2014

Convidamos a todos para a reunião plenária 
mensal a realizar‐se dia 21/11 (quarta‐feira), às 
19:30h, na sala de auditório anexo a CDL, sendo 
esta a última reunião do ano, onde na ocasião 
teremos os seguintes assuntos em pauta:

Após será servido jantar de confraternização.

- Palestra sobre Cenário Econômico - Fecomércio - SC
- Definição das datas SÁBADO DA FAMÍLIA 2013, 
      o qual solicitamos a todos preencherem a 
      pesquisa para servir de referencia e estudo 
      para a reunião.

XIV ENCONTRO CATARINENSE 
DE LÍDERES LOJISTAS

 Nos dias 19 e 20 de outubro aconteceu o Encontro 
de Lideres Catarinenses, nossa  CDL Mafra e Rio Negro esteve 
presente com a presença de nossos diretores Ana Maria Witt, 
Sergio Siqueira e Gabriel Suzin, além de nossa representante 
ativa junto a FCDL‐SC, Fatima Regina Granemann e Wilmar 
Granemann, que compartilharam deste momento e trarão ao 
nosso convívio um pouco da experiência adquirida neste 
evento, somando aos resultados para nossa entidade.
 O Jornalista Moacir Pereira, descreveu o evento de 
forma brilhante, segue um trecho de suas colocações: 

 A realização nos dia 19 e 20/10, no Costão do Santinho, 
do XIV Encontro Catarinense dos Líderes Lojistas de Santa Catarina, 
teve dois acontecimentos marcantes e históricos. O primeiro, as 
comemorações pelos 40 anos de fundação da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL). O segundo, 
a confirmação de que o movimento lojista consolida‐se como a 
corporação que mais agrega, promove e evidencia a importância da 
família na sociedade catarinense. Conheci e convivi com notáveis do 
varejo catarinense, registrando durante dos anos, os legítimos 
projetos corporativos e, sobretudo, as bandeiras de interesse 
coletivo, que visavam melhorias na infraestrutura da cidade e do 
Estado, e na vida de toda a população. Afinal, é o varejo, em suas 
múltiplas variáveis, que mais se comunica com todos os segmentos 
da população, que mais democratiza as oportunidades de trabalho, 
que melhor distribui a renda e o que mais dinamiza a nossa 
economia. No conforto dos shoppings das grandes cidades e nas 
lojinhas de uma porta nas vilas de Santa Catarina lá estão eles 
prestando serviços, comprando e vendendo, orientando e 
negociando, produzindo e convivendo, de segunda a segunda, 
madrugando e dormindo tarde, com sol ou com chuva, num 
exercício diário de relacionamento humano insubstituível.
Conhecer melhor e divulgar as atividades, projetos e ideias destes 
bravos catarinenses é, também, uma das formas mais gratificantes 
de exercer o jornalismo.

A Arrogância é Fatal
“Arrogância é igual mau‐hálito... 

Todo mundo percebe, menos quem tem”
Gilclér Regina

 Alguns funcionários ‐ geralmente de empresas 
importantes ou que trabalham com produtos e marcas 
famosas – se acham mais importantes que os clientes.

Mas também, como contraponto, vemos marcas 
famosas que estão crescendo 40% ao ano com sua base em 
treinamento de gerentes, vendedores, desenvolvimento 
humano e tecnológico, equipes, foco em produtos, 
inovações, motivação de pessoas, foco em educação e 
muito treinamento que tem o princípio da repetição até 
atingir a excelência.

Falando daqueles que perdem negócio, à medida que 
incorporam este “ser mais importante”, esses funcionários 
começam a perder a noção de que estão ali para servir o 
cliente e o desprezam, são arrogantes, acham que tudo o 
que o cliente pede é “impertinente” ou até “intolerável”.

Em certas concessionárias de carros importados, os 
vendedores parecem donos do mundo e julgam a clientela 
pela aparência, atendendo apenas alguns escolhidos.

Há garçons de restaurantes famosos que parecem 
estar fazendo um favor em nos atender bem. Acham‐se 
mais importantes que os clientes que ali estão. 
Acostumados com as celebridades acham‐se “a própria 
celebridade”, sendo que nem essa tem o direito de 
humilhar ninguém.

Já estamos no terceiro milênio, mundo mutante. A 
Europa fala e sofre com a crise, mas gastou mal nos últimos 
30 anos e agora paga o preço. Isto é, a vida é débito e 
crédito. Se há um bolso que sai e outro que não entra ou 
guarda, quebra mesmo. 

Pensa que atendimento a clientes é diferente disso? 
Pensa que relacionamento com pessoas é diferente disso?

Que tal você discutir essas questões com sua equipe? 
Nesse exercício, que todos façam as devidas reflexões. 
Elogio é bom, mas também é preciso avaliar como o 
principal alvo, o cliente, está sendo atendido.

Você está encantando seu cliente? Pense bem, 
comece a treinar agora para não reclamar depois. Cuidado, 
a arrogância é fatal.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

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



HAVIA duas vizinhas que viviam em pé de guerra. Não podiam se 
encontrar que era briga na certa. Depois de um tempo, dona Maria mudou 
de atitude e resolveu que iria fazer as pazes com dona Clotilde. Ao se 
encontrarem na rua, muito humildemente, disse dona Maria: "Minha 
querida Clotilde, já estamos nessa desavença há anos e sem nenhum 
motivo aparente. Estou propondo para você que façamos as pazes e 
vivamos como duas boas e velhas amigas." Dona Clotilde, na hora 
estranhou a atitude da velha rival, e disse que iria pensar no caso. Pelo 
caminho foi pensando: Essa dona Maria não me engana, está querendo 
me aprontar alguma coisa e eu não vou deixar barato. Vou mandar‐lhe um 
presente para ver sua reação. Chegando em casa, preparou uma bela 
cesta de presentes, cobrindo‐a com um lindo papel, mas encheu‐a de 
esterco de vaca. Eu adoraria ver a cara da dona Maria ao receber esse maravilhoso presente. Vamos ver se ela vai 
gostar dessa." Mandou a empregada levar o presente à casa da rival, com um bilhete: Aceito sua proposta de paz e para 
selarmos nosso compromisso, envio‐te esse lindo presente. Dona Maria estranhou o presente, mas não se exaltou. O 
que ela está propondo com isso? Não estamos fazendo as pazes? Mas, deixa pra lá. Alguns dias depois dona Clotilde 
atende a porta e recebe uma linda cesta de presentes coberta com um belo papel. É a vingança daquela asquerosa da 
Maria. O que será que ela me aprontou! – pensou Dona Clotilde. Qual não foi sua surpresa ao abrir a cesta e ver um 
lindo arranjo de belas flores e um cartão com a seguinte mensagem: Estas flores é o que te ofereço em prova da minha 
amizade. Foram cultivadas com o esterco que você me enviou e que proporcionou excelente adubo para meu jardim. 

Cada um dá o que tem. Em um mundo carente de gentilezas, uma das maiores vitórias que se pode conquistar é 
derrotar um inimigo pela gentileza.

Carência de gentilezas
"Perdoar é experimentar um pouco de Deus!" 

Marcio Kühne

Análise:

Resumo do Movimento

DESCRIÇÃO   Relação 
Total de Consultas
Total de Registros
Total de Reabilitações

OUT/12 - SET/12

14,26
16,87
-0,52

OUT/11 - OUT/12

2,56
-15,30

0,30

ESTATÍSTICAS
OUTUBRO 2012

As CONSULTAS apresentaram um aumento de       
14,26% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 2,56% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS por sua vez, apresentaram um 
aumento de 16,87% em relação ao mesmo período do 
mês passado, e uma queda de (-15,30%) em relação 
ao mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram uma queda 
de (-0,52%) em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 0,30% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Frisamos que observamos que há uma ausência de preenchimento de cadastro 
nas vendas com cheque. Tal fato permite uma falha que apesar de você poder 
buscar dados junto as intuição bancaria, mas que por vezes é burocrática, você 
poderia evitar este, mantendo para as vendas a prazo um procedimento de 
preenchimento de cadastro, ou um carimbo identificando os dados cadastrais. 
Para tanto é importante observar que:  
* Não aceitar cheque é um direito
* Comunicar que não se aceita cheques um dever
* Aceitar cheques com o respeitar de determinadas condições é um direito
* Comunicar previamente que se aceita cheques desde que respeitadas determinadas condições é um dever.
(*citação do livro manual de orientação para o comércio em geral, autor Rodrigo Titericz)

Da obtenção de dados dos inadimplentes de cheque
CHEQUE

A venda por si só, não executa de forma correta os procedimentos que devemos tomar, quando efetuamos as 
vendas a prazo.

Obter informações junto ao banco de dados SPC, para aumentar a segurança nas vendas, também chamamos a 
atenção para a necessidade de um cadastro completo. Haja visto que quando da necessidade do envio da 
comunicação previa de registro, cabe ao administrador do banco de dados o envio, mas a responsabilidade é única  
da empresa o fornecimento do endereço do consumidor inadimplente.

Dr. Rodrigo Titericz cita em seu livro: manual de orientação para o comércio em geral que:
“a orientação, portanto, diria, na verdade a obrigação do lojista é obter do seu cliente/consumidor, o cadastro 

com os dados daquele, devidamente assinado e sempre acompanhado de qualquer documento com foto”.
“IMPORTANTE: exija sempre e mantenha arquivado junto ao cadastro, copia do documento do consumidor 

com foto e exija também que a assinatura no cadastro esteja idêntica à constante do documento apresentado”. 
Chamamos a atenção de todos neste aspecto, a conferencia de documentação e especialmente assinatura é 

extremamente importante, uma vez que não feita, você incorre a permitir que terceiros sem nenhuma autorização 
efetuem compras em nomes de outrem, causando problemas diversos como a exemplo:  debito inexistente, uma 
vez que não foi o titular do cadastro que efetuou a compra e tão pouco assinou, ou permitiu terceiros comprarem em 
seu nome. 

Cabe aqui também uma ressalva: Compra autorizada para terceiros somente com autorização clara e objetiva, 
expressamente identificada em documento próprio, neste caso sugerimos entrar em contato com nosso 
departamento jurídico e obter informações sobre tal pratica. 

O manual referido acima, é de autoria do Dr. Rodrigo Titericz, assessor jurídico da FCDL‐SC, já ministrou eventos 
em nossa CDL, nos encontros de crediaristas,  e sugerimos as empresas que tiverem interesse em adquirir que o 
façam, pois consta com uma leitura bastante rica para melhor funcionalidade de seus departamentos de crédito.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

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 analise de credito, maior abrangência, 

maior opção de dados.

CONSULTA+

Estamos nos aproximando do final de ano, e neste período com os pagamentos de 13º salario, também acaba 
propiciando aos consumidores colocarem suas contas em dia. Devemos estar preparados para negociar e 
renegociar dividas, com critérios definidos, de maneira que você formalize e materialize  tudo o que foi negociado, 
desde o reconhecimento do debito, os juros, as clausulas em face a não quitação, os prazos, valores e tudo o que 
considerar importante, assim como o endereço.  A CDL disponibiliza modelo de renegociação, para tanto, basta 
pedir junto ao departamento de atendimento do SPC.
(Baseado no livro manual de orientação para o comércio em geral, autor Rodrigo Titericz)

RENEGOCIAÇÃO



Comitê Editorial
Ana Maria Witt
Cirene Schvendtner
Márcio Magnabosco da Silva
Vilmar Jaroszevski

Gráfica Futura - 47 3643-0500

EXPEDIENTE

|   comercial@cdlmafra.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

A negociação está presente em praticamente todos os momentos de nossas vidas. Negociamos com nossos filhos, cônjuges e amigos no dia‐a‐dia, muitas vezes sem percebermos. O 
sucesso em vendas está diretamente ligado à capacidade de negociar.
A habilidade de vender está cada vez mais associada ao sucesso ou fracasso dos empreendimentos. Constata‐se que grande parte das empresas constituídas provém da capacidade 
técnica dos empreendedores, mais voltados aos aspectos de produção do que aos de comercialização. É comum ver‐se empresas que têm como "gargalo" impedindo seu 
crescimento a falta de capacidade em vendas, resultando nos excessos de produtos em estoques nas indústrias e na ociosidade nas empresas de serviços, gerando desequilíbrio no 
fluxo de caixa.
Um profissional de vendas verdadeiramente qualificado não pensa em vender uma única vez ao cliente. Ele tem consciência do valor do cliente para a perenidade do negócio. 
Desenvolve uma postura de solucionador de problemas, alimentando sistematicamente os clientes com novas informações e soluções, agregando desta forma valor às relações 
com os consumidores. Para isso é preciso que o profissional de vendas:
‐Aperfeiçoe‐se continuamente;
‐ Conheça e utilize permanentemente estratégias de prospecção;
‐ Seja organizado e invista a maior parte do seu tempo na frente de clientes;
‐Seja pró‐ativo e não espere que as coisas aconteçam passivamente, antecipando sempre que possível as necessidades dos clientes.
Diante das condições cada vez mais competitivas de mercado, dominar as técnicas de vendas e negociação significa aumentar a competitividade da organização. Mais do que a 
capacidade de vender produtos e serviços é fundamental que as empresas aprendam a vender a sua imagem, conquistando a confiança e credibilidade de seu público‐alvo. O 
indivíduo que gosta e se orgulha da profissão de vendas, conhece e desenvolve os aspectos relacionados com o poder e com a capacidade de persuasão que distingue um bom de 
um mau negociador.

Por Soeli de Oliveira (CDL POA – 29/10/2012 – Ano 7)

Como ser um vendedor de sucesso

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 
outubro a dezembro de 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.

Câmara de 
Dirigentes 

LojistasRealização:

PARTICIPE!

PROMOÇÃO “AQUI É MAIS NATAL”

Confira as empresas participantes da promoção 
Papelaria Mafra • Wisan Calçados • Piu Bella Confecções • Zoe.com • Com. Tecidos Jorge Saliba 
(Cedrus • Vêneto • Garragem) • Torrefelle • Brunatto Materiais de Construção • Pedroso Materiais 
de Construção • Retifica Guimorvan • Belmiro Witt • Tecidos Maristela • Taisa Calçados • Herkon • 
Tecmecanic • Mauricio Corretor • Ahazzo Modas • Pet Cursos • Loja Avenida • O Boticário Mafra • 
Farmácia Vital • Agricar • Meias Mil • Estilo H • Trajekto Modas • Mat. Construção Nossa Senhora 
das Graças • Dual Master Informática • JRC Auto Peças • Passo da Moda • Greinert Com. Roupas • 
Lojas kinder • Lojas Susin • Bigpasso • Spasso Sport Wear • Starpasso • Modelar Moveis • Loja Pano 
Pra Manga • Alessandra Puchalski Corretora de Imóveis • Sar Encanto Confecções • Dula Calçados • 
Linda Lee • Loja Bom Preço • Soli Confecções • Cravo e Canela • La Mode Confecções • Kaklaus 
Confecções • Izza Modas • Zaine • Garden • KCL Presentes • Real Materiais de Construção • Auto 
Show • Crie Bem • Sá Ribas & Jair Beninca Corretores de Imóveis • Slonyn Confecções • Reiko Sport 
Wear • New Sport • Lojas Schumann Certo • Marcos Veículos • A Vencedora Modas • Açougue  
Machado • Loja La‐Diva.


