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EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

F i n a l  d e  a n o  
geralmente é momento 
de avaliações, momento 
de fazer considerações 
sobre tudo o que foi 
vivido durante o ano, 
momento de impulsionar 
a esperança para um 
novo ano e assim termos 
c e r t e z a  d o  d e v e r  
cumprido. 

Finalizo este ano 
agradecendo a todos pela confiança neste dois 
anos que estive como Presidente de nossa CDL 
Mafra/Rio Negro. Aprendi muito e espero ter 
contribuído e suprimido as expectativas de 
todos. Foram dois anos intensos, e desejo êxito 
e sucesso a nova Diretoria que assume e 
agradeço ao comprometimento de minha 
Diretoria que sempre esteve presente.

Quero registrar meus agradecimentos ao 
publico que prestigiou nosso 1° Jantar 
Dançante.  Foi  Maravi lhoso!  Também 
manifestar aos associados que participaram da 
plenária de novembro, quando então de forma 
democrática e conjunta definimos o calendário 
do Sábado da Família 2013. 

Nosso horário natalino 2012 foi 
amplamente discutido junto ao Sincomafra e 
cremos ter obtido o melhor horário para nosso 
comercio.  

Por fim , desejo um Natal Prospero e um 
2013 vitorioso, com saúde, paz e felicidades!!!

Boas Vendas!!! 

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
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PARAPeríodo NatalinoPeríodo NatalinoPeríodo Natalino
SUPERMERCADOS E MERCADOS

“SEMPRE é preciso saber quando uma etapa chega ao final," escreveu a jornalista colombiana Sonia 
Hurtado. "Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido 
das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos – não 
importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se acabaram. 

Foi despedido do trabalho? Terminou uma relação? Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em outro 
país? A amizade tão longamente cultivada desapareceu sem explicações? As coisas passam, e o melhor que 
fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora. Soltar. Desprender-se. Ninguém está jogando nesta 
vida com cartas marcadas, portanto às vezes ganhamos, e à s vezes perdemos. Não espere que devolvam algo, 
não espere que reconheçam seu esforço, que descubram seu gênio, que entendam seu amor. Pare de ligar sua 
televisão emocional e assistir sempre ao mesmo programa, que mostra como você sofreu com determinada 
perda: isso o estará apenas envenenando, e nada mais. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar 
o antigo: diga a si mesmo que o que passou, jamais voltará. Encerrando ciclos. Não por causa do orgulho, por 
incapacidade, ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua vida. Feche a 
porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser quem era, e se transforme em quem é."

Sem o peso da ansiedade pelo futuro e o entulho das mágoas do passado a vida se torna mais leve.

ENCERRANDO CICLOS
“Não se pode caminhar em direção ao futuro com um pé no passado.”

                                                                   Marcio Kühne

O seu tamanho não vai levar você ao sucesso. A sua atitude sim. Hoje o mundo é dos rápidos nas 
decisões de negócios, nas busca de conhecimento, na qualidade das parcerias e da qualidade de vida.

A única vantagem competitiva sustentável é a capacidade de aprender mais rápido e melhor do que 
os seus concorrentes. E também estar atento para entender que os seus concorrentes não “dormem de 
touca”.

Hoje o diploma é um produto perecível, já vem carimbado com tempo de validade. Ajuda a entrar, a 
fazer um concurso... Mas não ajuda a permanecer se não tiver conhecimento continuado e atitude proativa.

Os motivados fazem e os desmotivados reclamam. O único lugar onde estão as pessoas que “sabem 
tudo” da vida é o cemitério. Isto é, o sucesso é de quem continua aprendendo e por aqui a fila anda.

Os vencedores não precisam de ninguém que os cobrem, porque já o fazem. Os vencedores fazem o 
que os perdedores não querem fazer.

Temos que ter a consciência de que a vida é uma grande escola, mas pouco ensina para quem não sabe 
ser um bom aluno. Vamos lá, coragem para vencer... Humildade para viver!

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus! 

ACREDITAR E SER RÁPIDO!

“Não é o maior que vai engolir 
o menor... Vai fazer sucesso quem 

acreditar na sua vitória.” 
Gilclér Regina

(CONFIRA O ACORDO NATALINO NO SITE DA CDL)



Análise:

Resumo do Movimento

DESCRIÇÃO   Relação 
Total de Consultas
Total de Registros
Total de Cancelamentos

NOV/12 - OUT/12

-1,88
0,34
2,17

NOV/11 - NOV/12

-1,63
-17,17
-2,91

ESTATÍSTICAS
NOVEMBRO 2012

As  CONSULTAS  apresentaram  uma  queda  de  
(-1,88%) em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de (-1,63%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS por sua vez, apresentaram um 
aumento de 0,34% em relação ao mesmo período do 
mês passado, e uma queda de (-17,17%) em relação 
ao mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram um aumento 
de 2,17% em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de (-2,91%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Existe idade mínima para concessão de crédito e registro no SPC?
O crédito somente poderá ser concedido àqueles que estiverem no gozo de seus direitos civis, logo nos 

parece que aos 16 anos com as restrições da lei já se pode conceder crédito, ou seja, é necessária a 
emancipação e respeitadas estas regras o registro pode ser efetuado.

Em relação a cheque de terceiro, o estabelecimento comercial está obrigado ao aceite deste?
Não. Em verdade sequer é obrigado a aceitar cheque. Mas como prevenção, faça um cartaz com as 

restrições e informe a não aceitação de cheques previamente assinados, de terceiros, etc.

Se o cliente é obrigado apresentar documentos mesmo que já tenha cadastro, e como proceder quando 
não quer apresentar documento?

Sim, a exigência também serve para a atualização do cadastro. Caso não queira, não venda.

Quando em consulta ao CPF de um consumidor, resta por aparecer registro e o mesmo afirma com 
convicção de que não deve ou que já pagou, tendo então o contato com a loja, contudo a mesma não dá 
informação. O que fazer?

Apenas informá-lo de que o cadastro não foi aprovado, que conta restrição e este deve se dirigir à CDL da 
sua cidade, para obtenção dos dados que o inscreveu e buscar uma resolução do problema junto a empresa.

Como devo preencher um recibo de pagamento, quando o cliente paga com cheques seus e cheques de 
terceiros?

Primeiramente, ressalto o equívoco que se comete com a aceitação de cheques de terceiros, mas por ser 
usual, perdoa-se. Mas assim mesmo o recibo de pagamento deve conter todos os dados do(s) cheque(s) e a 
utilização da expressão “quitação sujeita à compensação das cártulas aqui relacionadas”.

Quanto tempo a loja tem para promover o cancelamento após o pagamento? E em caso de cheque, a baixa 
pode ser após a compensação do mesmo?

O cancelamento deve ocorrer em no máximo 48 horas após o efetivo cumprimento da obrigação, aí 
compreendido que no caso de cheques, esse prazo inicia após a confirmação pela instituição financeira 
sacada, do pagamento (compensação) do título.
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CONHECENDO MELHOR O CONSUMIDOR
Em parceria com o Instituto MAPA, de comprovada credibilidade na 
área, a FCDL/SC realizou pesquisa com consumidores (504) em 20 
cidades no estado. O objetivo da pesquisa foi identificar a intenção 
de compras para o Natal, entre outros dados importantes.
A iniciativa da Federação é mais um serviço para o associado lojista 
que pode conhecer melhor o consumidor, seu perfil, suas 
necessidades e assim poder se preparar e atender com mais 
qualidade e mais focado no que o cliente precisa. Também para o 
consumidor a pesquisa é interessante, pois revela um retrato do 
mercado e dos principais produtos em evidência, auxiliando na 
decisão de compra.
Dentre as constatações que foram apuradas na pesquisa, o levantamento mostrou que o catarinense vai 
preferir comprar seu presente de Natal em lojas físicas, e apenas 4,4% vai preferir adquirir produtos pela 
internet. A escolha pelo comércio tradicional, é fruto, certamente, do bom relacionamento que o 
consumidor tem com o lojista, pois relacionamento hoje é tudo.
Uma informação importante identificada na pesquisa é a tendência do catarinenses em destinar parte de 
seu décimo-terceiro salário para a poupança. Segundo o estudo, 25,8% dos entrevistados declararam que 
vão destinar o valor à poupança ou a outros investimentos, enquanto 23,6% vão pagar dívidas vencidas ou 
antecipar o pagamento de débitos ainda a vencer.
O estudo revelou que 68,5% disseram que vão pagar as compras em dinheiro e 16,4% com cartão de débito e 
que o gasto médio com cada presente ficará em R$ 123,70. Além disso, 66,1% disseram que vão pagar à vista.
Outro dado a chamar a atenção foi o item “cosméticos e perfumaria” ocupar o terceiro lugar (com 43,4%) 
entre as preferências do consumidor para presentear no Natal.  Os itens preferenciais para os presentes de 
fim de ano, numa lista de múltipla escolha – poderia ser escolhido mais de um, portanto –  foram artigos de 
vestuário (69,6%) e brinquedos, livros, CDs e DVDs, com 57,5%.
Uma nova pesquisa já está encomendada para o final de ano, onde poderemos fazer um balanço das vendas 
do Natal, a partir de entrevistas com o consumidor catarinense, continuando a parceria agora iniciada com o 
Instituto Mapa, procurando satisfazer também as expectativas dos lojistas associados.

Sergio Alexandre Medeiros
Presidente da FCDL/SC

Iº Jantar Dançante da 
CDL Mafra/Rio Negro

CDL
rienta PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE VENDAS A PRAZO

A partir de janeiro/2013, 
a opção 62 

será substituída pela 
opção 65, 

com maior abrangência 
de informações.

CONSULTAS
Realizamos no ultimo dia 24 de novembro nosso 1° 
Jantar Dançante da CDL, contamos com a presença de 
nossos associados, parceiros e fornecedores.   Uma 
noite divertidíssima, com um jantar muito saboroso, 
muita musica e um ambiente cedelista muito familiar. 

Fonte: 
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SALÁRIO FELICIDADE
“Não é o sucesso da empresa que faz a felicidade da equipe, 
mas a felicidade da equipe que faz o sucesso da empresa”

Gilclér Regina

A Bíblia registra que Deus, ao expulsar Adão e Eva do Paraíso, disse: 
“Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto”. Quer dizer: Trabalhar é um 
castigo imposto por Deus ao homem, porque esse lhe desobedeceu. E durante 
séculos assim foi entendida a necessidade que nós, pobres seres humanos, 
temos, ou seja: Ou trabalhamos ou não comemos.

Será que o trabalho tem de ser “engolido”, inevitavelmente, como um 
castigo divino? Será que a relação empresário/funcionário é uma simples 
troca? À medida que novas conquistas sociais são alcançadas, à medida que a 
psicologia e outras ciências avançam no entendimento do ser humano e à 
medida que mais se entende que o principal objetivo do homem, durante sua 
curta existência, é a busca da felicidade.

Temos que rever, e com urgência, o entendimento do que é o trabalho. 
Já existem muitos empresários que compreendem que, além de pagar o salário 
do empregado, também devem criar condições para tornar o trabalho 
gratificante. Cada vez mais estamos aprendendo que, além do dinheiro, cabe 
ao líder e empresário outro “encargo” a ser aceito e cumprido: O Salário 
Felicidade! Não é o sucesso da empresa que faz a felicidade da equipe, mas a 
felicidade da equipe que faz o sucesso da empresa.

Hoje sabemos que o trabalho é utilizado no tratamento de doenças 
como esquizofrenia, depressão e toxicomania. Muita gente também sabe que, 
se os presos tivessem trabalho nas penitenciárias, teriam também mais 
chances de recuperação.

Todos conhecem exemplos de pessoas que, após se aposentarem 
tornam-se “pessoas problemas” que não eram quando trabalhavam.

Você poderá comprar durante certo tempo a motivação e a dedicação 
de alguém, mas não poderá fazê-lo para sempre. Se o seu funcionário está com 
você só pelo que você lhe paga, cuidado, pois poderá aparecer alguém que lhe 
pagará mais, e você ficará sem ele!

Mas, se o seu funcionário está com você porque está realizando-se como 
pessoa no trabalho, não será muito fácil para ele aceitar outra oferta. Nota-se 
que aí está funcionando o Salário Felicidade.

Pessoas que fazem o que gostam tendem a trabalhar com muito mais 
produtividade. Então, qual é a receita? A meu ver, trata-se de seriedade e 
respeito humano. Vamos acabar com o entendimento estabelecido de que o 
homem é uma máquina que precisa produzir e dar lucros. Máquina é o 
computador, a colheitadeira, o robô... Nós não somos máquinas!

Quando o empresário consegue fazer com que a sua equipe se sinta bem 
paga e realizada, ele passa a ganhar muito mais dinheiro, porque não terá 
empregados, mas colaboradores, interessados e cuidadosos, cientes de suas 
responsabilidades, muito mais respeitosos e capazes. Não dê apenas dinheiro 
ao seu funcionário. Ele não é uma máquina que você simplesmente “troca o 
óleo” e ele continua produzindo.

Transmita-lhe o sentido de missão, porque se ele se convencer disso, 
você terá a melhor “máquina” à sua disposição. O espírito de missão é o que faz 
com que o porteiro não seja apenas a pessoa que abre e fecha a porta, mas 
alguém que tem prazer de realizar o seu trabalho e por isso o faz bem feito, com 
amor, com paixão! Ninguém troca a vida apenas por dinheiro. Afinal, nós seres 
humanos buscamos ter e ser e não apenas ter ou ser.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

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.

Participaram do concurso 63 municípios e  402 escolas 
municipais, que correspondem a 26 distritos da FCDL/SC 
aderentes ao projeto, com mais de 40.000 alunos 
participando.

Foram classificados 05 desenhos e 05 redações a nível 
estadual, nosso município se classificou em 1° lugar em 
redação com o aluno:

Aluno: André Rafael Tertuliano
Escola: Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho
Município:  Mafra
Professora orientadora:  Silvana Aparecida Lourenço Nunes

 01 netbook para o aluno e 01 notebook para o professor 
orientador, que foram entregues na solenidade de premiação, realizada no dia 01.12.2012, 
em Gaspar-SC.

A CDL de Mafra/Rio Negro sente-se orgulhosa e agradecida a Secretaria de Educação, 
Escolas participantes, alunos e professores pela parceria e empenho neste concurso.  
Parabéns a todos!

Vencedores estaduais:

Aluno da Aluno da 
Escola Agrícola de MafraEscola Agrícola de Mafra
 é 1° lugar no concurso  é 1° lugar no concurso 

Recicla CDL Recicla CDL 
de Redaçãode Redação


