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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

Formado em Administração pela UNERJ. Pós-Graduado em Psicopedagogia Clínica e 
Institucional pela FAMEG, com capacitação de Agentes para Intervenção Sócio-educativa pela 
PUC/PR. "Assessor de Pastoral Juvenil en Clave Vocacional" pelo ISPAJ –  Instituto Superior 
Politécnico Alvorecer da Juventude – Argentina. Agente de Pastoral Vocacional pelo ITESC – Instituto 
Teológico de SC – Florianópolis. Elaboração e Gestão de Projetos orientados pelo enfoque do marco 
lógico pela POLIS – Proj. e Cons. em Desenvolvimento Social – São Paulo – SP . Atua como professor 
junto ao Instituto Aprender – Educação Superior e Pós-Graduação Ltda. Consultor em planejamento 
empresarial e projetos técnicos. Coordenou programa sócio-educativo da Instituição Marista na 
província do Brasil Centro-Sul. Com mais de 4000 oficinas e palestras ministradas em diversas 
entidades do Sul do Brasil

Noções dos direitos do consumidor 
Características do processo de comunicação 
Noções de Processos 
Noções de Estrutura Organizacional 
Princípios de Marketing 
Princípios de análise do perfil do cliente 
Princípios de higiene pessoal e no trabalho 
Princípios do processo de comunicação interna e externa 
Princípios de qualidade no atendimento 
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Carga Horária: 12 horas 

Local das aulas: Auditório da CDL

Data: 04/03/2013 a 07/03/2013 

Dias de aula: 2ª a 5ª 

Horário: 19h às 22h15m 

Investimento Associado: R$ 115,00 

Investimento Não Associado: R$ 130,00 

(poderá ser feito em 2 vezes no boleto)

Curso

QUALIDADEQUALIDADE no 

ATENDIMENTOATENDIMENTO

MINISTRANTE: 
LÚCIO STEIN



EDITORIAL
Fátima Regina Granemann 

O s  n ú m e r o s  
trazidos pelo IBGE 
durante o ano de 2012 
c o n s o l i d a m  o  
COMÉRCIO como a 
principal atividade na 
fo r m a ç ã o  d o  P I B  
Nacional, isso nos 
d e i x a  b a s t a n t e  
o r g u l h o s o s  e  a o  
mesmo tempo nos 
m o s t ra  a  g ra n d e  
responsabilidade que temos, milhares de 
empregos depende de nós, assim como,  
grande parte do crescimento do país. 
Somos uma classe acostumada a batalhar e 
assim seguiremos nossos caminhos, o 
v a r e j o  b r a s i l e i r o  v e m  m u d a n d o  
drasticamente nos últimos anos, efeito 
decorrente da mobilidade social, portanto, 
temos que estar preparados para as 
adversidades que estão por vir, para tanto, 
f o c a r e m o s  n o s s o s  e s f o r ç o s  n o  
aperfeiçoamento empresarial, através de 
cursos e palestras para nossos empresários 
e também seus colaboradores,  pois somos 
sabedores que as mudanças acontecem em 
um espaço muito curto de tempo e temos 
que estar atentos a todas as inovações que o 
m e r c a d o  o f e r e c e ,  a n a l i s a n d o  
criteriosamente o que mais vem adequar-se 
a nossa realidade.

 Volto a presidência da CDL de Mafra e 
Rio Negro, e trago na bagagem mais 
experiência e acima de tudo a consciência 
que nada se faz sozinho, uma andorinha só 
não faz verão, portanto, conto a 
participação de toda a Diretoria e de todos 
nossos associados para que juntos 
possamos fazer a diferença. 

Grandes mudanças virão em nossos 
municípios, com nossos novos gestores 
públicos e estaremos juntos apoiando tudo 
que venha para o crescimento de nossas 
queridas cidades e consecutivamente do 
comércio local.

A CDL de Mafra e Rio Negro, estará 
sempre de portas abertas tanto para seus 
associado como para quem queira de uma 
forma ou outra colaborar tanto com o 
comércio local como para o crescimento de 
nossas cidades, venha até nós, traga suas 
sugestões, esta é nossa maneira de 
trabalharmos.

“Concedei-me Senhor, serenidade 
para aceitar as coisas que não podemos 
modificar,  coragem para modificar 
aquelas que podemos e sabedoria para 
distinguir umas das outras.” 

EVENTOS DE JANEIRO/2013

REUNIÃO PLENÁRIA
Convidamos a todos para a reunião plenária 
mensal a realizar-se dia 13/02 (quarta-feira), às 
19:30h, na sala de auditório anexo a CDL, sendo 
esta a primeira reunião do ano. 

Após, será servido jantar de confraternização

Grupo em Prol a Mafra demonstrou no dia 30/01 que 
iniciou suas atividade  com objetivo de fazer muito mais 
este ano pela nossa cidade.

Entidades que compõe o Grupo reuniram-se com o 
Governador do Estado João Raimundo Colombo, 
entregando um oficio acompanhado de projetos e 
solicitação em três áreas principais neste momento: 
SAÚDE, SEGURANÇA e INFRAESTRUTURA, documento 
este, protocolado pelo próprio Governador, que em seu 
discurso acenou positivamente para alguns itens 
mencionados pelos oradores que em síntese 
apresentaram suas considerações dentro das três áreas 
citadas. 

Após todos participaram da palestra proferida pelo 
Governador, com um publico de 250 pessoas,  
convidadas pelas entidades participantes do Grupo em 
Prol a Mafra.

Seremos mais fortes, trabalhando conjuntamente 
com todas as forças presentes para o progresso e 
desenvolvimento de nossa Cidade.

GRUPO EM PROL À MAFRA

Reinhold   Niebuhr

14/01 - Reunião Consegma e Prefeito 
            Municipal de Mafra
30/01 - Inauguração da Unidade Operacional da 
            Polícia Rodoviária Federal de Mafra
30/01 - Reunião Grupo em Prol a Mafra
30/01 - Palestra Governador Estado - SC 
            João Raimundo Colombo
31/01 - Formatura na Policia Militar de Mafra

AGENDA DE FEVEREIRO

01/02 - Reunião CODEM
06/02 - Reunião Diretoria
07/02 - Reunião Grupo em Prol a Mafra
13/02 - Reunião Plenária
         

ATENÇÃO 

Conforme Convenção Coletiva de Trabalho 
2012/2013 - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: 
SC003071/2012 ficou estabelecido que: Todo 

o comércio Varejista em geral, 
supermercados e mercados estarão fechados na 

véspera do carnaval dia 11/02/2013 
(segunda-feira) e reabrirão normalmente 

no dia 12/02/2013 (terça-feira).

Esta Convenção Coletiva de Trabalho poderá ser 
consultada através do site: ww.cdlmafra.com.br 

NOVOS ASSOCIADOS

• HOBUST STREETWEAR
• JAIRO SCHELBAUER
• MECÂNICA MEIO KILO
• DI PRADI
• ORTOBOM
• ARTESANI
• MISS BELLA COM. VESTÚARIO E ASSESSORIOS
• RUFINO MENDES NETO
• CONSTRURIO
• JANDIRA KARASISKI
• IBSEN RIBAS KALIL
• GREYLOGIX

SegurançaSegurança InfraestruturaInfraestrutura

SaúdeSaúde Entrega dos ProjetosEntrega dos Projetos

“Somos todos comprometidos com os esforços, 
a persistência e a coerência de fazer uma Mafra, cada 

vez mais fortalecida economicamente, socialmente 
e em pleno gozo de uma saúde fértil e promissora”.

Eu penso que a felicidade não é somente o 
destino, é a viagem também. Você não pode esperar 
crescer para ser feliz, ou se formar, se casar, ter filhos, 
se aposentar...

Muita gente acaba morrendo sem ser feliz por 
ficar esperando a felicidade bater à sua porta... Mas é 
preciso ir buscá-la.

Aristóteles postulou que a fórmula da felicidade e 
também do sucesso é: Primeiro: Ter um ideal, um alvo, 
um objetivo bem definido, claro e prático. Segundo: 
Ter os meios necessários para alcançar os fins, isto é, 
sabedoria, dinheiro, bens materiais e ainda métodos. 
Terceiro: Ajustar todos os seus meios a esse fim.

Nos ditados populares dizem que o dinheiro não 
traz felicidade e outros ainda vão adiante, dizem que 
com o dinheiro mandam buscá-la.

Contrariando isso, em novas descobertas 
científicas por psicólogos norte-americanos eles 
dizem que a felicidade é 50% genética, 10% a 
circunstância como dinheiro, ambiente em que se se 
vive e 40% atitudes, decisões, comportamentos, 
busca...

Isso nos leva a reflexão que o grande desafio é 
entender melhor essa questão e ter o nosso foco 
voltado para estes 40%, ou seja, o desafio de mudar 
aquilo que visivelmente podemos, ou seja, melhores 
atitudes, melhores decisões, novas posturas e 
comportamentos diante do mundo e que nos ajudem 
a construir uma vida melhor.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

Os Desafios... A Viagem... O Destino! 

“Depois de ter se esforçado para conseguir o que quer, 
conceda-se o tempo para desfrutar da conquista”.

                                                 Gilclér Regina

“A viagem deve ser tão boa quanto o destino”.
                                                 Gilclér Regina

Dia 09 de Fevereiro 
Mafra e Rio Negro

Dia 09 de Fevereiro 
Mafra e Rio Negro



Diante das necessidades de cumprimento à 
legislação que regulamenta a exposição de 
preços e condições de pagamentos, agregamos 
a essa ferramenta, a possibilidade de confecção 
de etiquetas para anexação e/ou exposição das 
mercadorias.
Esperamos que essa ferramenta seja de grande 
utilidade e facilite o dia-a-dia das nossas 
atividades.

Análise:

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

JAN/13 - DEZ/12

-34,53
50,41
-28,51

JAN/13 - JAN/12

3,68
17,66
-8,48

ESTATÍSTICAS
JANEIRO 2013

As CONSULTAS apresentaram uma queda de       
(-34,53%) em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 3,68% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS por sua vez, apresentaram um 
aumento de 50,41% em relação ao mesmo período do 
mês passado, e um aumento de 17,66% em relação 
ao mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram uma queda 
de (-28,51%) em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de (-8,48%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

A não obrigatoriedade de 
fornecimento de declaração 
ao consumidor por parte do Lojista.

CDL Mafra e Rio Negro 100% RIOMAFRENSE... 
Nessa você pode confiar!!!

Por vezes são abertos junto ao Departamento 
Jurídico da FCDL/SC, chamados questionando 
acerca da obrigatoriedade ou não de fornecimento 
de declaração ao consumidor se o mesmo encontra-
se ou não registrado ou de que não lhe será feita 
venda em virtude de restrição creditícia.

E a resposta para tal situação é NÃO!
O Banco de Dados do SPC/SC, gerido pela 

FCDL/SC, é um instrumento auxiliar do associado 
para a concessão ou não de crédito.

Aliás, a concessão de crédito é liberalidade do 
lojista, podendo ou não concedê-lo, sempre 
deixando claro ao consumidor as condições para 
concessão/venda à prazo.

Porém, mesmo com a não obrigatoriedade de 
fornecimento de quaisquer declarações por parte 
do loj ista ou associado,  ao informar o 
cliente/consumidor de sua restrição creditícia, deve 
fazê-lo de forma objetiva, sem alardes ou maiores 
detalhes, orientando-lhe sempre a procurar a CDL a 
fim de que obtenha maiores informações.

Vale sempre lembrar algumas orientações do 
“Guia do Associado”:

Ao lidar com clientes que apresentam restrição 
de crédito, é preciso lembrar que a grande maioria 
são pessoas de boa índole, que se encontram nessa 
situação contra vontade delas, devido a uma 
circunstância passageira que lhes causa sensível 
desconforto e constrangimento. Dessa fora, mesmo 
negando o crédito, seja gentil e respeitoso.

Jamais trate do assunto com o cliente na 
presença de terceiros. A conversa deve ser mantida 
em local reservado.

Informe que a consulta apresentou restrição e 
em função disso não poderá aceitar o cheque ou 
conceder o crédito.

JAMAIS informe as fontes da restrição.
Lembre-se que a gentileza e orientação ao 

cliente podem evitar possíveis ações judiciais 
envolvendo dano moral.

Quaisquer dúvidas contate sua CDL e busque 
orientação jurídica. 

Artigo elaborado pelo 
departamento jurídico da FCDL/SC

CALCULADORA LOJISTA
Esta à disposição de todos os associados esta 

ferramenta: Acesse-a com seu login e senha e 
tenha à sua disposição uma calculadora simples, 
prática e eficiente para você calcular juros, 
multas, prestações e muitas outras finalidades... 
Disponível no site: 

MANTENHA SEU DEPARTAMENTO DE 
COBRANÇA DE BEM COM OS NEGÓCIOS

A CDL disponibiliza aos associados assessoria 
jurídica para duvidas relativas ao SPC, o qual também 
realiza periodicamente treinamento as empresas 
sobre consultas ao SPC, modelos de documentos 
como: 

Ainda no SPC você encontra um sistema de consulta 
operacional altamente fácil de manuseio, a disposição 
24 horas e todos os dias da semana, ferramenta esta 
que vai lhe auxiliar na concessão de crédito;

www.cdlmafra.com.br

CALCULADORA 
LOJISTA

(47) 3642 0722

ALERTA 0800
O objetivo deste serviço é proteger o consumidor 
que teve seus documentos roubados, furtados ou 
extraviados, registrando um alerta no Serviço de 
Proteção ao Crédito–SPC. Assim alertamos nossos 
associados quando consultar cheque, CPF ou CNPJ.
Para registrar a pessoa deve sempre efetuar um 
Boletim de Ocorrência e levar ao balcão da CDL mais 
próxima ou ligar no: 0800 729 8888, como forma 
de evidenciar esta ocorrência o mais breve possível, 
e assim resguardar  o seu crédito. 
Um serviço simples e prático, mas que ajuda a 
preservar o seu crédito, e mais importante o seu 
NOME.

Se precisar UTILIZE! Se não, DIVULGUE! 
você faz a diferença!!!

• Termo de novação de dividas e renegociações;
• Modelos de cadastro consumidor;
• Carimbo de cheque;
• Guias de registro de cancelamentos no SPC
• Acesso a calculadora lojista para 
   auxiliar na cobrança de juros;

Observamos que as comunicações de aviso prévio vêm 
apresentando um dado negativo. Precisamos verificar 
em nossas empresas os cadastros, pois se verificarmos 
no gráfico acima, temos uma grande incidência de 
comunicações que vem retornando  pelo motivos 
endereço insuficiente e não existe o numero 
indicado, itens que podem ser supridos através de um 
cadastro preenchido corretamente e confirmado na 
ocasião da analise de credito. Quanto ao não 
procurado, este item esta instituído em nossa cidade, 
quando algumas regiões não são atendidas pelo 
correio e outras estão na zona rural, o que pode 
também ser resolvido com um segundo endereço 
fornecido pelo consumidor no momento do 
preenchimento do cadastro apontando endereço para 
comunicação. 
Chamamos atenção de todos sobre este assunto, pois 
estas comunicações acarretam em custos as 
empresas. 

ESTATÍSTICAS DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA

S P C e S E R A S A 
para melhor lhe atender

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

CONSULTA 
S P C / S E R A S A

OPÇÃO 65, MAIS 
AMPLA E COMPLETA... 

CONFIRA: 
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL 

NO MENU DE CONSULTAS



Eduardo Pinto Rauen - Rio Negro 
Vale Compras de R$500,00 
Não Especificado

Elenita Aparecida S. Kovalski - Rio Negro 
Vale Compras de R$500,00 
Slonyn Confecções

Elisangela da Cunha Ramos Schelbauer - Rio Negro 
Vale Compras de R$500,00 
Meias Mil

Daniel da Silva Mattozo - Mafra 
Vale Compras de R$500,00 
Mat. Const. N. S. Graças

Cristian Bartneck - Mafra 
Vale Compras de R$500,00 
Retifica Guimorvan

Ana Carolina Ribeiro Schroeder - Mafra 
Vale Compras de R$500,00 
Dual Master Informática

Sílvio José de Siqueira - Papanduva 
01 (uma) TV STI 32 LED 
Pedroso Materiais de Construção

Hatsue Ogusku - Rio Negro
01 (um) Notebook  SAMSUNG 
Piu Bella

Jaciel S. Alves da Silva - Mafra 
Vale Compra de R$1000,00 
Corretor Maurício Pruess

Maira Neidorf - Mafra 
Vale Compra de R$1000,00 
Garden

Virginia Ribeiro Schelbauer - Mafra 
Vale Compra de R$1000,00 
Comercial Zaine

Elizabeth Ferreira Terres - Mafra 
Vale Compras de R$500,00 
Mat. Const. N. S. Graças

Soeli Terezinha de Souza Tibes - Mafra 
Vale Compras de R$500,00 
Real Mat. Construção

Comitê Editorial
Fátima Regina Granemann 
Cirene Schvendtner
Vilmar Jaroszevski

Gráfica Futura - 47 3643-0500

EXPEDIENTE

|   comercial@cdlmafra.com.br
site: www.cdlmafrarionegro.com.br

Presidente • Fátima Regina Granemann 
1º Vice Presidente • Marcos Grossl
2º Vice Presidente • Henrique Kondlastch
1º Diretor Secretário • Gabriel Santo Suzin
2º Diretor Secretário • Marcelo Sallai
1º Diretor Tesoureiro • Iraldo Wisnieski
2º Diretor Tesoureiro • Rubens Estica
Diretor Institucional • Ivan Machado
Diretora de SPC e Serviços • Rozalia Zeithammer Alves
Diretor Social e Eventos • Sergio Correia de Siqueira
Diretora de Patrimônio • Ana Maria Witt
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional • Lourival Sá Ribas Junior
Coordenadora CDL Jovem • Angelina Zippel Hirt

Câmara de 
Dirigentes 

Lojistas

RESULTADO DA PROMOÇÃO: AQUI É MAIS NATAL

Nosso agradecimento especial as empresas participantes desta promoção que proporcionaram a 
seus clientes a possibilidade de serem contemplados e contribuíram para o sucesso desta campanha. 

Já estamos estudando uma nova proposta para este ano, estamos recebendo sugestões para 
melhorarmos cada vez mais nossas campanhas. Envie através do e-mail: comercial@cdlmafra.com.br


