
Adquira seu convite e participe!
Local: Restaurante Bless – anexo ao shopping (Rio Negro)

Convite: R$ 25,00 (por pessoa, não inclui bebidas), adquirido diretamente na CDL - 3642-0722

Convite Especial

Dia: 07 de março 
de 2013 

Horário: 20 horas

Dia: 07 de março 
de 2013 

Horário: 20 horas

Câmara de
Dirigentes

Lojistas de
Mafra e Rio Negro

Você Mulher! 
É nossa convidada 
para o jantar em 
comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
que se realizará no dia 
07 de março de 2013. 
Preparamos uma noite super agradável, 

com uma especial palestra, 
sorteio de duas jóias em ouro, vários brindes e um delicioso jantar.
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“Essência de“Essência de “Essência de 

Mulher”Mulher”Mulher”
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C O
El ae ct iro n ôE rl te

FONE:47 3642-1286

MAFRA    -   SC
E-MAIL: cmo@cmoeletro.com.br

No mercado desde 1994, a CMO Materiais Elétricos trabalha com atendimento 
completo e ampla linha de produtos das principais marcas do mercado.

Materiais Elétricos



EDITORIAL
Fátima Regina Granemann 

Neste mês, temos 
uma data dedicada 
e xc l u s i v a m e n t e  à s  
mulheres “8 de março”, 
e s t a  d a t a  n o s  
p r o p o r c i o n a  a  
p o s s i b i l i d a d e  d e  
refletirmos sobre o 
papel da mulher na 
sociedade, a luta para 
o c u p a r  u m  l u g a r  
paralelo aos homens, 
nem maior, nem menor. 
Mas, de nada adianta todo este movimento 
que vem ocorrendo á décadas, se a mudança 
não ocorrer dentro da própria mulher. É tempo 
de tomarmos conta do espaço que é nosso, e o 
primeiro passo, é você aprender a se amar. 
Mais importante do que sua profissão, família e 
até mesmo os filhos, é você, mulher, pois, 
ninguém dá o que não tem. Para amar os 
outros, você precisa aprender a amar a si 
mesma.

Começamos um ano agitado no nosso 
movimento lojista, com a  histórica  reunião da 
Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio 
Varejista, ocorrida na Assembléia Legislativa, 
no dia 20 de fevereiro, para discutir o Decreto 
1357/2013 com a presença de mais de 600 
empresários, a maioria formada por lideranças 
lojistas. É a voz dos lojistas sendo ouvida, para 
pedir a revogação do Decreto 1357/2013 que 
será prejudicial não somente ao comércio, mas 
para toda economia catarinense. Por iniciativa 
da Federação das Câmaras dos Dirigentes 
Lojistas de Santa Catarina – FCDL/SC e demais 
entidades, estamos buscando anular este 
decreto da administração estadual que afetará 
diretamente as empresas optantes do simples 
nacional.

Também, nossa CDL de Mafra e Rio 
Negro,  continua atuante aos pleitos dos nossos 
municípios, procurando buscar juntos aos 
poderes constituídos mais segurança, mais 
empregos, enfim, toda a estrutura necessária 
para o melhor desenvolvimento das nossas 
cidades irmãs. Nossa jornada frente a CDL, 
contempla varias metas junto com a nossa 
Diretoria, para que possamos alcançar com 
êxito objetivos futuros,  que farão grande 
diferença aos nossos associados. 

Temos o compromisso de oferecer o 
melhor aos nossos associados seja em serviços 
e informações, com profissionais altamente 
qualificados para palestrar nossos cursos, 
encontros e palestras, além dos workshops. 
Uma equipe apta em atender com préstimos, 
atenção e dedicação,  primando pela 
qualidade, que refletem em ótimos resultados.

Vale salientar que neste mês de março, 
além de nosso encontro do dia mulher, do curso 
de vendas, temos a Páscoa, uma data 
importante no calendário religioso, mas que 
também promovem ótimas vendas ao 
comércio. É importante a especial atenção a 
estas datas, pois diante de um cenário 
extremamente competitivo, a diferença é fazer 
diferença.  

Por fim, convido a todos para a posse da 
Diretoria biênio 2013/2014, agendada para o 
dia 13 de abril, posteriormente estaremos 
enviando os convites, mas já deixe esta data 
agendada e, venha participar conosco de mais 
um evento da nossa CDL.

“Existem três tipos de pessoas: as que deixam 
acontecer, as que fazem acontecer e os que 
perguntam o que aconteceu.” 

AGENDA MARÇO/2013

DIA 6 
DE 

MARÇO

01/03 - Posse CDL Itaiópolis 
06/03 - Reunião Diretoria
4,5,6,7/03 - Curso de Vendas
07/03 - Evento Dia da Mulher
13/03 - Reunião Plenária
20/03 - Posse CDL SBS

NOVOS ASSOCIADOS

• AUTO CENTER VILA NOVA 
• SIMONE APARECIDA SIMETTE 
• LUIS EDUARDO KONDLATSCH 

Dia 09 de Março
Mafra e Rio Negro
Dia 09 de Março 

Mafra e Rio Negro

Desejo um mês promissor a todos, com ótimas vendas!

Em parceria com nossos Associados e as 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação 
de Mafra e Rio Negro, foram distribuídos cerca de 

20.000 calendários do sábado da família nas escolas 
e estabelecimentos comerciais, nosso agradecimento 
especial pela receptividade e parceria neste trabalho.  

Consegma – CONSELHO DE SEGURANÇA 
DE MAFRA , com o Conselheiro Lourival Sá 
Ribas Junior – Diretor de Aperfeiçoamento da 
CDL, que já participou neste ano das três 
reuniões do grupo, onde ações importantes 
quanto a segurança de nossa cidade vem 
sendo discutidas, e ações como entrega de 
projetos ao governo do estado também já 
ocorreram.  Na foto em reunião com a nova 
administração municipal Prefeito Roberto 
Scholze e conselheiros do Consegma.

Participação do Comércio

CDL Ativa 

O Grupo teve início este ano com a importante 
presença do Governador do Estado Senhor 
Raimundo Colombo, onde na ocasião as 
entidades que integram este grupo entregaram as 
solicitações diretamente ao Governador, na esfera 
da saúde, segurança e infraestrutura, o evento foi 
muito bem conduzido, onde após a reunião do 
grupo o governador palestrou aos presentes no 
auditório da UnC.

REUNIÃO DO GRUPO 
EM PROL DE MAFRA

Lideranças lojistas 
promoveram reunião 
no dia 15 de fevereiro, 
em São Bento do Sul, 
para discutir o decreto 
1357/13  que introduz 
alterações no ICMS. O 
encontro contou com as 
presenças do deputado 
e s t a d u a l ,  S i l v i o  
Dreveck, do presidente 
da CDL São Bento do Sul, Sandro Antonio Adriano, do 
presidente da CDL de Itaiópolis, Rafael Francisco 
Ribeiro da Silva, da presidente da CDL Mafra/ Rio 
Negro e vice-presidente de Aperfeiçoamento 
Empresarial  da FCDL/SC, Fatima Regina Granemann, e 
do diretor distrital da FCDL/SC( 18º Distrito), Osvaldo 
Carlos Seifert.

As lideranças das entidades apresentaram os 
argumentos ao deputado Dreveck sobre os prejuízos 
que o referido decreto ira ocasionar as micro e 
pequenas empresas, assim como a todos os 
estabelecimentos, propondo ao deputado a revogação 
da lei. O parlamentar se dispôs a levar as 
considerações na reunião que está agendada com o 
Secretario Estadual da Fazenda de SC.

Lideranças lojistas e o deputado Silvio Dreveck analisaram 
os prejuízos que o decreto 1357/13 vai ocasionar

Reunião Distrital 18º Distrito da FCDL-SC
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Horário
19:30hs

CALENDÁRIO DE REUNIÕES PLENÁRIAS–CDL

Os associados que tiverem neste ano participação assíduas em 
todas as reuniões receberão um brinde no final do ano. “Surpresa”

REUNIÃO PLENÁRIA
Convidamos a todos para a 
reunião plenária mensal a 
realizar-se dia 13/03 (quarta-
feira), às 19:30h, na sala de 
auditório anexo a CDL.

Após, será servido jantar de confraternização

REUNIÃO DIRETORIA

John Richardson Jr. 

Participam deste conselho como titulares a 
Presidente Fátima Regina Granemann e o Vice 
Presidente Marcos Grossl, sendo suplentes as 
Diretoras Claudete Kahlow e Rozalia Z. Alves, já 
houveram reuniões deste conselho, que será 
presidido este ano pelo senhor Nereu Martins 
(ACI), Antonio Carlos Kuhl como Vice Presidente 
(PMM) e o Senhor Antonio Nahum Zaine como 
Secretario (Sindicatos Patronais)

REUNIÃO CODEM



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

Análise:

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

FEV/13 - JAN/13

-1,04
-8,08
20,49

FEV/13 - FEV/12

-7,63
24,90
8,71

ESTATÍSTICAS
FEVEREIRO 2013

As CONSULTAS apresentaram uma queda de       
(-1,04%) em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de (-7,63%) em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS por sua vez, apresentaram uma 
queda de (-8,08%) em relação ao mesmo período do 
mês passado, e um aumento de 24,9% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram um aumento 
de 20,49% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 8,71% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Deus nos vê como Campeões
A nossa autoimagem é tão contrária à maneira como Deus nos vê que 

deixamos escapar o melhor que Ele tem a nos oferecer.
Você talvez não seja tudo o que quer ser, mas isso não muda o pacto de Deus 

com você. Você pode não ser o dono do mundo, mas é filho do Dono.
Deus nos vê como campeões e não como muitos de nós nos vemos: pessoas 

simples que não vencem ou mesmo como um mero derrotado.
Não se acostume a viver com menos, a fazer menos e a ser menos, a ponto de 

acabar aceitando menos. O melhor a fazer é se olhar com “olhos de fé”, vendo-se 
ascender a novos níveis, prosperando e conservando essa imagem no coração e 
na mente.

Ter uma visão maior e grandiosa é não se pôr limites. Ter sonhos é ter a possibilidade de realizar. Os 
realistas estão a caminho, os sonhadores já estiveram lá.

Você se torna aquilo que acredita ser. A vida é feita muito mais de atitude do que de conhecimento. Eu não 
acredito que Deus quer que você seja “um pouco feliz”, ou que você fique parcialmente curado. Deus fez você 
para voar alto, conquistar o horizonte, viver uma vida de alegria e abundância.

O Rei Salomão cita em suas palavras: “O homem é aquilo que pensa”. Mas veja, ninguém pode ter fé por 
você.

A ajuda vem, mas o voto decisivo é seu. Se você se concentrar naquilo que não pode fazer ou no que não 
possui é concordar com a sua derrota. Pare de arranjar desculpas e comece a agir com fé, a fazer aquilo que 
você tem que fazer.

As pessoas sabem 90% do que precisam fazer, mas incrivelmente não fazem. O fundador da Ford Company, 
Henry Ford dizia sempre a seguinte frase: “Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer 
forma você está certo”.

Quando você acredita, todas as coisas são possíveis, tanto as positivas quanto as negativas. É mais fácil ser 
desanimado do que motivado pelas próprias circunstâncias da vida, das notícias diárias de corrupção e 
violência, das adversidades que teimam em nos colocar frente a frente em situações difíceis e é exatamente 
quando nos desconcentramos que começamos a remoer pensamentos negativos e ficamos desanimados.

O medo do problema é pior do que o próprio problema. É melhor pensar que quando se fecha uma porta, 
abre-se outra bem maior e melhor.

É essa postura que construiu a superação de muitas pessoas. Deus não lhe criou para ser comum. Você é 
que se fez comum. A forma como nos vemos nos levará ao sucesso ou ao fracasso. Você precisa fazer a sua 
parte, vendo a si mesmo com outros olhos e sabendo que Ele lá em cima quer transformar os seus sonhos em 
realidade.

Mas lembre-se, a grande tragédia é que se não modificarmos nossa crença, poderemos passar a vida 
inteira deixando escapar coisas magníficas que estão reservadas para cada um de nós. Se você conseguir 
enxergar o invisível, Deus fará o impossível!

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

Em face às mudanças para melhor operacionalizar o sistema, estaremos a partir deste mês, solicitando às 
empresas que realizam registros e cancelamentos via o departamento de atendimento do SPC, para que 
agendem treinamento para passarem a fazer via online, diretamente de suas empresas.

Adequações: Cancelamentos e Registros deverão ser feitos On-Line

É claro que o produto, o consumidor e o concorrente são preocupações básicas para uma pequena empresa 
ter sucesso. Mas não são tudo. A sobrevivência de um negócio depende também, e muito, de detalhes jurídicos. 
O especialista em direito empresarial para pequenas e médias empresas Mário Inácio Filho explica: "Erros 
comuns podem e devem ser evitados em toda vida empresarial e, principalmente, nos dois primeiros anos".

O especialista enumera cinco dicas principais para evitar prejuízos decorrentes de problemas jurídicos:
Cuidados com os contratos – O empresário precisa ter uma atenção muito grande com contratos assinados 

com os fornecedores. Jamais assine um contrato sem ter a certeza de que entendeu todos os detalhes e de que 
não haverá prejuízos em caso de desistência ou encerramento imprevisíveis. “Os contratos devem ser 
observados em todos os seus detalhes, de preferência, ainda, com auxílio de um profissional jurídico que 
especificará quais serão as obrigações assumidas e deveres que deverão ser exercidos por ambos os 
contratantes.”

Acordos de trabalho – Um contrato de trabalho bem formulado, visando à especialidade da atividade 
empreendida, bem como detalhes da região, modo de trabalho e quaisquer outras especificidades que a 
atividade exija, evitará processos trabalhistas e evitará condenações absurdas que desestruturam a saúde 
financeira da empresa. “Em um levantamento, realizado dentro do escritório, constatamos que 80% das 
pequenas e médias empresas encerraram suas atividades antes do esperado porque não gerenciaram, 
satisfatoriamente, os contratos de trabalhos.”

Clientes insatisfeitos – Erros no atendimento ou no produto entregue podem causar processos de reparação 
de danos. Para o empresário evitar isso e até planejar melhor sua rotina de trabalho é aconselhável que redija 
contratos que vislumbrem todas as especialidades de seu produto, sem deixar de abordar as cláusulas penais 
para descumprimento e situações em que seu cliente não honrará o pactuado. “O contrato de sua empresa com 
seu cliente deve ser o mais claro possível, não sendo possível qualquer margem de dúvida ou duplas 
interpretações de cláusula. Nunca reaproveite os contratos disponíveis na internet.”

Antecipando os problemas – É sempre bom antever as situações de risco e os problemas que poderão 
acontecer durante a negociação, ou durante a venda/execução do serviço e não esquecer dos problemas que 
podem acontecer durante o pós-venda. Um problema antevisto será uma situação já prevista em contrato.

Consultando uma assessoria jurídica – Contratar uma assessoria jurídica se torna um investimento 
imprescindível se o empresário pretende evitar erros que podem levar a empresa à falência. É essencial procurar 
e consultar uma assessoria que esteja dentro do orçamento da empresa. 

(Fonte FCDL-SC - noticias )

EMPRESÁRIO DEVE PENSAR TAMBÉM NA QUESTÃO JURÍDICA

NOVO SERVIÇO 

EM BREVE... 

AGUARDE!!!

(Agendamento treinamento 3642-0722)
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CLAUDIO DIOGO 
Bacharel em Administração de 

E mp resas ,  Pó s -grad u ad o  em 
Market ing ,  Pós-graduado em 
Propaganda,  Especia l i sta  em 
Consumo, ex-professor da PUC – 
Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, ex-professor da FESP – 
Fundação de Estudos Sociais do 
Paraná. Conveniado com a American 
Marketing, possui extensão em 
Atendimento e Vendas na GM 
University (Detroit-EUA) e também 
n a  A S E  A u t o m o t i v e  S e r v i c e  
Excellence (New Jersey-EUA). Já 
proferiu cerca de 600 seminários por 
todo o Brasil, África e América Latina 
e para aproximadamente 180.000 
profissionais. Atua como colunista e 
articulista de Vendas e Marketing 
com inúmeros artigos publicados em 
conceituadas revistas e jornais do 
país. Colunista da Rádio Band New's 
sobre vendas e negócios. Dirige a 
Te k o a r e  V e n d i n g  e  a p l i c a  
treinamentos e consultorias nas mais 
destacadas companhias do país. É o 
a u t o r  d o  s u c e s s o  e d i t o r i a l  
“V.E.N.D.E.R. Mais e Melhor”, co-
autor do livro “POSSO AJUDAR? As 31 
Dicas Para NÃO Vender” e autor no 
b o o k l e t  “ 1 0 1  D i c a s  d e  
Gerenciamento”. 

Presta consultoria, palestras, 
treinamento para executivos, líderes 
e equipes comerciais em inúmeras 
companhias, como: 

Unibanco AIG (SP), HSBC (PR), 
Eurofarma (SP), Serasa (SP), O 
Boticário (PR), Masisa (PR), Lojas 
Salfer (SC), Citroën do Brasil (SP), 
Flexiv (PR), Volkswagen do Brasil (PR), 
Banco Itaú (SP), Algar (MG), Ponto 
Frio (RJ), Nutrilatina (PR), Mundo 
Verde (RJ), Cervejaria Germânia (SP), 
Klin (SP), Saccaro (RS), Nextel (SP), 
Tim (SP), Bunge Alimentos (SC), Yazigi 
(SP), Syngenta (SP), Fiat Automóveis 
(MG), Sukest (SP), Eletrolux (PR), 
Conmcenter (SP), Urbi et Orbi (RJ), 
Claro (PR), Banco do Brasil (RJ), Caixa 
Econômica  (DF) ,  Volkswagen 
Caminhões (RJ), Coca-Cola (PR) entre 
outras.

PALESTRAPALESTRAPALESTRAPALESTRA

CONFERENCISTA

A palestra “V.E.N.D.E.R.” faz com que as pessoas participem de uma 
palestra marcante e motivacional que também fornece técnicas de como agir 
de forma produtiva em vendas e técnicas de negociações eficazes. 

Os participantes receberão uma palestra que fala a linguagem do dia a 
dia da equipe comercial, fornecendo exemplos e trabalhando com sua 
realidade. 

A metodologia e a dinâmica da palestra desenvolvem-se de forma que 
técnicas de vendas já utilizadas pelos participantes agreguem-se às que são 
apresentadas.

BENEFÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES

• DESCOMPLICADO - de fácil assimilação; 
• PRÁTICO - baseado no dia-a-dia das vendas; 
• OBJETIVO - falamos a linguagem do vendedor; 
• MOTIVADOR - levanta a poeira da equipe de vendas; 
• INESQUECÍVEL - a forma lúdica reafirma conhecimentos. 

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA

• Incrementa realmente o volume de vendas; 
• Muda a atitude de atendentes a vendedores; 
• Auto-motiva de forma positiva a equipe; 
• Incentiva à criatividade e iniciativa; 
• Vendedores comprometidos em vender mais e melhor; 
• Capacita profissionais para um mercado super competitivo

CONTEÚDO

Vincule objetivos 
Saber viver é saber vender. 
• Viver positivamente. 
• Preparando-se para ser vencedor. 
• Administrar objetivos. 

Estude seu cliente 
Conhecendo os desejos do cliente. 
• Conhecendo o cliente. 
• Descobrindo o que ele realmente quer. 
• As perguntas certas na hora certa. 

Navegue em benefícios 
Encantando clientes. 
• Descoberta dos benefícios. 
• Provando tudo que se diz. 
• Tornando-se especial aos olhos do cliente. 

Dedique-se às objeções 
Neutralizando objeções. 
• Preparando-se para todo tipo de objeção. 
• Como descobrir objeções dos clientes. 
• Desmistificando a objeção “preço”. 

Esteja sempre vendedor 
Fechando vendas. 
• Vendedor ou tirador de pedidos ? 
• Técnicas que funcionam para fechar. 
• A venda adicional. 

Realize manutenção 
Fidelizando clientes. 
• Mantendo seu produto e sua empresa 
vivos na mente do cliente. 
• Buscando novas formas de manutenção 
de clientes. 
• Capitalizando trocas e reclamações. 


