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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

Esta promoção tem uma preocupação 
com a geração de resultados para 
os associados da CDL de Mafra e 
Rio Negro, sendo um incremento 
e um diferencial competitivo 
para as empresas aderentes. 
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08 Vale Compras de R$ 500,00
05 Camisas Oficiais Seleção Brasileira
10 Bolas Futebol Of. Adidas
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Com o objetivo de promover e incentivar ainda mais as vendas de final 
de ano no comércio de Mafra e Rio Negro, em especial a você associado 

da CDL-MF/RN, estamos dando início as adesões para a Promoção:

UMA SELEÇÃO DE PRÊMIOS PRA VOCÊ!UMA SELEÇÃO DE PRÊMIOS PRA VOCÊ!

Anexo a este informativo proposta e termo de adesão.



7 EDITORIAL
Fátima Regina Granemann 

Iniciamos no mês 
de junho um novo 
p r o c e s s o  d e  
informações junto ao 
SPC, com o lançamento 
de um novo sistema de 
consultas. Mudanças 
ocorrem à medida que 
s e  f a z  n e c e s s á r i o  
acompanharmos em 
r itmo acelerado as  
tendências tecnologias e 
econômicas que acontecem, e que por vezes já 
ouvimos em palestras dos mais variados meios 
nacionais e internacionais. O conhecimento 
ainda é e será o pilar da sustentação de todos 
que estão num mercado competitivo e 
extremamente concorrente.

Agradeço muito ao comprometimento 
de nossos associados que de forma 
compreensiva e responsável fizeram que este 
processo de mudança transcorresse da melhor 
forma possível, não por acaso que fomos à 
primeira CDL do estado a migrar, pelo 
comprometimento e conhecimento de todos 
neste fato, motivo também que me leva a 
solicitar que ainda teremos alguns ajustes neste 
processo, para tanto, sua compreensão será 
muito importante. Muito obrigado! 

Ainda, neste mês de junho tivemos 
inúmeras ações importantes, reuniões que 
p r o m o v e r a m  d e b a t e s  d e  c u n h o  
importantíssimo a todos.  A presença de 
lideranças politicas no intuito de promovermos 
juntos o desenvolvimento e fortalecimento de 
nossas cidades, ocorreram e assim como as 
manifestações, a sociedade organizada 
também deve estar sempre unida nestes 
eventos, como forma de mostrar nossa 
representatividade, cobrando o que é de direito 
e exigindo o que é obrigação.

Por fim, enalteço novamente a todos que 
participaram do lançamento do XML, serviço 
este que já esta disponível, e será uma 
ferramenta importante na sua empresa, e aos 
que participaram da reunião plenária, 
momento de discussões, trocas de ideias, 
projetos e confraternização.

Desejo um mês de julho aquecida pelas 
vendas.

AGENDA JULHO/2013

NOVOS ASSOCIADOS

DIA 03 DE JULHO
REUNIÃO DIRETORIA

“O futuro dependerá daquilo que 
fazemos no presente”. 

Dia 6 de JulhoDia 6 de Julho

Gandhi

REUNIÃO PLENÁRIA

De acordo com Ty Boyd, coach de Negócios, 
escritor e conferencista americano, os 7 
pecados capitais do atendimento são: 

Colocar dinheiro ou lucro à frente do 
atendimento.1
Criar níveis hierárquicos, sem promover 
trabalho de equipe - colegas que 3reclamam dos outros ou se lamentam 

“não é trabalho meu”.

Não ouvir - antecipar a resposta, antes de 
compreender a situação.5
Falar e não cumprir, ou pior, mentir.7

Vaidade gerada pelo sucesso.2
Falta de treinamento, reconhecimento ou 
estímulo.4
Isolar-se - não prestar atenção ao cliente 
ou ao concorrente.6

Devido à reforma (troca de piso) de 
nosso auditório não realizaremos 
nossa reunião Plenária neste mês

A T E N Ç Ã O

03/07 - Reunião Diretoria
05/07 - Audiência para tratar dos Projetos 
            Ferroviários previstos para 
            o estado de Santa Catarina
05-06/07 - Seminário Estadual SPC-SC
10/07 - Reunião Plenária - Cancelada 

?Manias Kids - Priscilla Vanderlinde 
Conte e CIA Ltda - ME

?Chapeação Bauer - Paulo Giovani 
Bauer

?Mecânica Agrícola Guth-Arlei - 
Adriano Guth

?Bar do Osmar - Eva Sanderli Peters 
ME

?Rian Calçados - Rian Comércio de 
Calçados Ltda - EPP

?Niltom Moreira Alves (Comércio de 
Peças e Acessórios) - Nilton 
Moreira Alves - ME

PECADOS 
CAPITAIS DO 
ATENDIMENTO

ACERTAR É HUMANO

“ERREI mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas fui encarregado de 
jogar a bola do jogo, e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é 
exatamente por isso que sou um sucesso,” afirmou Michael Jordan. Michael 
Jordan, o melhor jogador de basquete de todos os tempos, responsável pela 
quebra de praticamente todos os recordes mundiais desse esporte, não apenas 
aceita e supera cada falha e fracasso, como reconhece quanto eles o ajudaram 
em sua trajetória vitoriosa. Acertar é humano, mas errar faz parte da jogada. 
Quando erramos, temos a oportunidade de aprender como não devemos fazer 
algo, e com isso, ficamos mais perto de conhecer a maneira  certa de fazer 
alguma coisa. Melhor ainda, é quando percebemos que podemos também 
aprender com os erros dos outros. É importante lembrar que tanto erros como 
acertos ficaram no passado, e que é tolo viver em um mundo que já passou, 
quando temos a bênção de contar com um presente tão fascinante que nos é 
dado todos os dias; por isso, não se prenda às experiências do passado, porque 
elas podem comprometer o seu futuro. 

A única decisão que merece a sua atenção é aquela que você 
ainda tem condições de tomar, e esta decisão está no seu presente. 

“Você pode sofrer algumas derrotas e ainda assim não ser um derrotado.”
Márcio Kühne

Fonte:  Revista Venda Mais Junho 2013



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

MAI/13 - JUN/13

-15,40
-17,11
-9,37

JUN/13 - JUN/12

-6,88
0,99
-0,98

ESTATÍSTICAS
JUNHO 2013

Consultas apresentaram uma queda de -15,4% 
em relação ao mesmo período do mês passado, e 
uma queda de -6,88% em relação ao mesmo 
período do ano passado;

Registros apresentaram uma queda de             
-17,11% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 0,99% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Cancelamentos apresentaram uma queda de    
-9,37% em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de -0,98% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

VIII ENCONTRO DE CREDIARISTAS 
E USUÁRIOS DE SERVIÇOS 

“UNIDOS PELO MESMO IDEAL, 
CUIDAR DO CREDIARIO”

Estamos iniciando a programação para 
o nosso, já tradicional, VIII Encontro de 
Crediaristas que acontecerá em agosto, na 
oportunidade serão fornecidos aos 
crediaristas, gerentes, caixas, vendedores e 
pessoas que estão ligadas à análise de 
crédito, várias dicas e os principais cuidados 
que devem ser tomados.

Na próxima edição deste informativo 
estaremos trazendo mais informações, 
aguardem!

- Sistema de rastreamento
de inadimplentes do SPC 
Santa Catarina;

- Sistema de rastreamento
de inadimplentes do SPC 
Santa Catarina;

- Conheça todas as 
vantagens do Procura-se.
- Conheça todas as 
vantagens do Procura-se.

Ferramenta indispensável 
para vendas a prazo. 
Ferramenta indispensável 
para vendas a prazo. 

Totalmente gratuito.Totalmente gratuito.

Acesse
www.np.cdl-sc.org.br
Acesse
www.np.cdl-sc.org.br

EMISSOR
DE NOTA 
PROMISSÓRIA

EMISSOR
DE NOTA 
PROMISSÓRIA

ESCORE 
SPC-SC
ESCORE 
SPC-SC
ESCORE DE CRÉDITO PARA PESSOA FÍSICAESCORE DE CRÉDITO PARA PESSOA FÍSICA

- Um produto completo, que 
favorece o controle da 
inadimplência;

- Um produto completo, que 
favorece o controle da 
inadimplência;

- Agiliza o atendimento e 
reduz riscos na concessão 
de crédito.

- Agiliza o atendimento e 
reduz riscos na concessão 
de crédito.

- Conte com esta ferramenta 
para o cálculo de pagamentos 
mensais e de parcelas 
atrasadas;

- Conte com esta ferramenta 
para o cálculo de pagamentos 
mensais e de parcelas 
atrasadas;

- Conheça mais sobre esta 
calculadora que vai agilizar 
suas vendas.

- Conheça mais sobre esta 
calculadora que vai agilizar 
suas vendas.

ALERTA:ALERTA:
EM CASO DE PERDA, ROUBO OU 

EXTRAVIO DE DOCUMENTO LIGUE:

EM CASO DE PERDA, ROUBO OU 

EXTRAVIO DE DOCUMENTO LIGUE:

0800 729 88880800 729 8888
- Segurança ao consumidor 

por um sistema integrado em 

todo o país;

- Segurança ao consumidor 

por um sistema integrado em 

todo o país;

- Conheça mais este produto 

que garante tranquilidade ao 

seu público-alvo.

- Conheça mais este produto 

que garante tranquilidade ao 

seu público-alvo.

ARMAZENAMENTO DE NOTAS 
FISCAIS ELETRÔNICAS COM 
TECNOLOGIA E SEGURANÇA 
PARA A SUA TRANQUILIDADE. 

O XML-SPC é a solução ideal para 
o armazenamento de suas notas 
fiscais eletrônicas com a melhor 
relação custo-benefício e a 
garantia do SPC-SC.

Conhecendo os Serviços CDL-SPC 

Estamos operando pelo novo sistema de SPC, desde o dia 15/06. 
Este novo sistema, num primeiro momento cria algumas mudanças em seu processamento, versa 

futuramente numa nova versão de comunicação e informações.
Agradecemos ao empenho de todos os associados que participaram dos treinamentos, que 

foram à peça chave para o sucesso nesta nova empreitada.
Consideramos que todas as dúvidas que hajam, não hesite em nos comunicar, pois este sistema é 

de todos os associados que compõem as CDLs de nosso estado. 

A CDL presente nas reuniões do CONSEGMA e participante ativa nas ações de segurança. Nosso 
representante Diretor Aperf. Profissional Lourival Sá Ribas Junior.

Os cumprimentos da CDL pela sua ativa participação e pela formatura como líder comunitário.

FORMANDOS DO CURSO DE LIDERES COMUNITÁRIOS

MIGRAÇÃO DO SISTEMA SPC 

Consegma em reunião 
com Secretário de 
Segurança Publica de SC



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

Um plano de saúde cheio de vantagens para os associados da CDL-MF/RN

Entre em contato: (47) 3642-1624 - Marcio e/ou Gorete

SOLICITE UMA PROPOSTA

Conhecendo a CDL JOVEM Mafra e Rio Negro

A CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem) existe para 
proporcionar às CDLs um espaço onde possam desenvolver jovens 
e m p re s á r i o s  l o j i s ta s ,  c o m  e s p í r i to  d e  l i d e ra n ç a  e  
empreendedorismo, para a vida profissional e para seguirem carreira 
nas entidades. Como órgão complementar, promove fórum de 
discussões, integrando idéias, conceitos e experiências a partir de 
reuniões regulares, palestras, seminários e eventos.

--> Paixão: é doação e entrega. É se dedicar com amor, alegria e 
satisfação. É acreditar em um ideal e, sem medir esforços, lutar por 
ele.

--> Respeito: é se preocupar com as pessoas, com o bem-estar 
comum. É ser honesto, transparente e leal. É ser confiável. Ser ético.

--> Profissionalismo: é ter disciplina e ser organizado, é ter 
comprometimento e responsabilidade, é buscar excelência e 
credibilidade em todo o trabalho a ser realizado. Acreditar no 
aprendizado como forma de aprimoramento, inovar, usando da 
criatividade para melhorar.

 

?Desenvolver e capacitar líderes e gestores; 
?Preparar os integrantes para contribuírem com a diretoria da 

entidade; 
?Integrar a classe lojista jovem; 
?Fortalecer as CDLs e o movimento lojista; 
?P ro m ove r  a çõ e s  d e  re s p o n s a b i l i d a d e  s o c i a l ,  

sustentabilidade e mobilização. 

?Ser sócio, sucessor na empresa ou profissional liberal;
?Ser associado à CDL;
?Ter entre 18 anos (maior judicialmente) e 36 anos (limite de 

permanência 40 anos), assumindo cargo diretivo ou função 
deliberativa na empresa;

?Ter conduta social ilibada e idoneidade;
?Respeitar os direitos e deveres de cada associado, bem como 

os procedimentos da organização;
?Ter a vontade de aprender e de poder criar mudanças.

VALORES CENTRAIS

OBJETIVOS

QUEM PODE SE ASSOCIAR?

Os interessados em participar da CDL Jovem devem atender aos 
seguintes pré-requisitos:

WORKSHOP XML-SPC - Armazenamento de NFe

Aconteceu no dia 20/6 o lançamento do serviço XML, uma ferramenta de 
gestão as empresas no controle de emissão e recebimento de notas eletrônicas. 

Ministrado pelo Sr. Valdemir M. da Silva coordenador Comercial FCDL-SC o 
evento teve a participação de profissionais da área contábil, alunos da 
graduação contábil e empresários.

O evento apresentou sobre a legislação que rege esta necessidade e sobre 
como funciona o sistema de validação deste serviço, que além de dar segurança 
nas relações comerciais, apresenta as notas que são emitidas a empresa através 
de um sistema validando ou não a nota fiscal


