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27/08 - Ministrante: Valdemir Manoel 
da Silva 

Tema: Soluções e Serviços 

Coordenador Comercial FCDL-SC 
O palestrante tem experiência no movimento lojista e 
em produtos e serviços do SPC, já exerceu a função de 
representante comercial da FCDL e mais recentemente 
foi Diretor Executivo da CDL Chapecó, tendo 
assumido a função de coordenador comercial da FCDL 
em janeiro deste ano. 

Aspectos SPC/SC;
Consultas;
Registros;
Cancelamentos;
Conteúdo das consultas;
Procedimentos para analise de crédito;
Notas Promissórias;
Calculadora Lojista

27/08 - Ministrante: 
Deoclides Pereira Quevedo Junior 

Tema: Nova versão SISPC

Coordenador de Desenvolvimento do novo 
sistema do SPC
Esse momento marca mais do que a simples 
migração de um modelo já existente, para um novo, 
totalmente construído de forma a atender às 
necessidades de nossos associados, com layout  e 
linguagem modernos, de fácil utilização. 
Representa a total independência do SPC Santa 
Catarina, com sistema próprio e a serviço de nossas CDLs, o que tornará 
mais ágil qualquer melhoria que se pretenda fazer, tanto no seu visual 
quanto na sua funcionalidade.

Abordagem simples sobre as principais funcionalidades do sistema;
Exposição dos meios de acesso;
Usabilidade do sistema;
Principais funções 
Objetivos  desta nova versão;
Diferenciais competitivos, segurança e informação.
Componentes de  complemento disponíveis na versão. 28/08 - Ministrante: Maria de Lurdes 

Capponi

Tema: “A Influência do Temperamento nos 
Relacionamentos”

Formação: Superior. Entre outras atividades: Itaipu 
Binacional por dezessete anos. Gerente de 
Planejamento e Educação Ambiental e Gerente de 
Atração de Empreendimentos de Base Tecnológica do 
Estado de SC por três anos. Ministra treinamentos e 
estuda há mais de três décadas em vários países: Itália, 
França, Costa Rica, Colômbia, Iugoslávia, Paraguai e 

Argentina e, por seis meses, na Inglaterra, além de diversas regiões do 
território nacional. . 

Oferece uma ferramenta eficaz para a melhoria nos relacionamentos, sem 
reducionismo e sem mencionar patologias. Nele são apresentadas trinta 
características de cada um dos quatro grupos dominantes de temperamento 
- perseverante, equilibrado, espontâneo e contemplativo, bem como 
técnicas para a leitura cognitiva para a identificação da combinação do 
temperamento das pessoas; 
?Melhor se relacionar entre si e os diferentes; 
?Gerenciar as suas emoções; 
?Formar equipes de alta produtividade; 
?Atendimento personalizado aos clientes, e mais.
?Todas as pessoas tem características dos quatros grupos em maior ou 
menor proporção. 
?As pessoas não tem defeitos. Elas usam “armas” de ataque e de defesa, 
daí a importância de aprender técnicas de como manuseá-las. 

29/08 - Ministrante: 
Marlos Vander de Oliveira

Tema: Alta Performance na Análise, Concessão de 
Crédito e Cobrança de Inadimplentes

Fundador da Universidade do Saber, Administrador 
de Empresas,  Pós-graduado em Controladoria e 
Gerência Financeira,  É Consultor e Palestrante nas 
áreas de Comunicação e Desenvolvimento Pessoal, 
Atendimento, Vendas, Crédito e Cobrança, Foi um 
dos coordenadores na implantação do projeto 
Empreender – Sebrae – na região Noroeste do 
Paraná, Treinador de equipes de várias redes de 
varejo (Gazin, Salfer, Berlanda, Mercado Móveis, 
Apolo Calçados Apolo, Volpato, dentre outras.) 

?Cenários do mercado de crédito e cobrança. 
?Concedendo crédito com segurança. 
?Óbvio só é obvio para o olho preparado. 
?Comunicação: Ouvindo para compreender e não para responder. 
?Eliminando o “NÃO” na negociação com clientes. 
?Controle Emocional. 
?Assertividade na comunicação. 
?Dicas práticas de cobrança e negociação com inadimplentes. 

ENCONTRO DE CREDIARISTAS E USUÁRIOS DE SERVIÇOS 
“UNIDOS PELO MESMO IDEAL, CUIDAR DO CREDIÁRIO”VIII 

27, 28 E 29 DE AGOSTO27, 28 E 29 DE AGOSTO27, 28 E 29 DE AGOSTO
Hora:  Local: 
Investimento:  por participante 

19:30 horas         Auditório Centro Empresarial (CDL) Rua Felipe Schmidt, 266
R$ 40,00 (poderá ser parcelado em 2 vezes para setembro e outubro)



EDITORIALEDITORIAL
Fátima Regina Granemann 

O mês de julho foi 
especial para Mafra e Rio 
N e g r o ,  t i v e m o s  o  
privilégio de ter este 
fenômeno tão esperado e 
curtido por todos, enfim 
a neve caiu em nossas 
cidades, foi um momento 
mágico, vivenciado por 
grande parte de nossos 
cidadãos. Finalmente 
pudemos comemorar um 
bem comum em Mafra e 
Rio Negro.

Vale salientar que ainda em julho, 
assuntos importantes foram debatidos no âmbito 
de nossas cidades, segurança, trânsito e 
ferrovias, estiveram na pauta de nossos 
compromissos. Reuniões que superamos o frio, e 
incumbidos da reponsabilidade estivemos 
participando para que possamos juntos buscar 
alternativas para o fortalecimento de nossas 
cidades, de nosso comércio. Internamente 
estivemos centrados e com uma imensa 
responsabilidade junto com nossa FCDL para 
adequação do novo sistema de consultas SPC. 
Sem duvida um trabalho minucioso que estamos 
realizando desde junho, com varias etapas já 
superadas, passo a passo vemos o grande êxito 
deste projeto. 

Iniciamos agosto com uma grande 
expectativa de vendas para o Dia dos Pais, um 
dos motivos para o bom desempenho da data é a 
característica marcante dos filhos presentearem 
os pais. Porem devemos estar atentos a 
estratégicas que potencializem ainda mais as 
vendas, atenção aos seus clientes, divulgação, 
uma vitrine bem elaborada, enfim, o sucesso será 
garantido com muita criatividade para atrair a 
atenção de nossos consumidores.

Por fim faço um convite muito especial a 
todos para participarem de nosso encontro de 
crediarista, que trará informações importantes 
para nossa gestão de vendas a prazo, primando 
pela segurança e conhecimento de nossos 
gestores de credito. Um encontro com 
desenvoltura para agregar atitude, capacidade, 
informação, conhecimento, aprendizado e 
dialogo, itens fundamentais para as relações 
sociais. 

Façamos um ótimo mês de agosto, boas 
vendas!!!

“Gostaria de chamar a atenção para três 
simples posturas: conservar a esperança; deixar-
se surpreender por Deus; e viver na alegria.”

Papa Francisco

Dia 10 de Agosto

REUNIÃO DIRETORIA
DIA 07 DE AGOSTO

REUNIÃO PLENÁRIA
DIA 14 DE AGOSTO

Com intuito de promover melhorias nas 
acomodações da sala do auditório, o mesmo 
encontrou-se inativo em julho, voltando a suas 
atividades no mês de agosto. Esperamos que todos 
gostem das melhorias nas instalações, pois este é um 
trabalho conjunto das entidades ACIM e CDL a 
todos os seus associados

Reformas do Auditório 
Centro Empresarial
Reformas do Auditório 
Centro Empresarial

07/08 - Reunião Diretoria
14/08 - Reunião Plenária
22/08 - Reunião Distrital em Papanduva
27 e 29/08 - Encontro de Crediaristas

Agenda AgostoAgenda Agosto

06/8 - Festa Senhor Bom Jesus - Rio Negro/PR
11/08 - Dia dos Pais

Datas ComemorativasDatas Comemorativas

Ações CDL JulhoAções CDL Julho
16/07 Seminário de Trânsito

O evento ocorreu na Prefeitura de Rio Negro, e teve por objetivo buscar caminhos para melhorias 
na mobilidade urbana de Mafra e Rio Negro. A presidente da CDL Sra. Fátima acompanhou o evento, e diz 
estar confiante nas medidas a serem tomadas considerando o empenho de todos, na busca de alternativas 
importantes e dentro da facilidade urbana para os cidadãos de nossas cidades e visitantes. O encontro reuniu 
representantes das entidades locais, profissionais da área e comunidade em geral. 

17/07 - Visita a Guarnição da Polícia Militar de Mafra
Fátima Regina Granemann, Presidente da CDL MF/RN, 

foi recepcionada pelo Coronel Roberto Augusto da Silva, onde na 
ocasião debateram sobre as questões da Segurança em nosso 
município, no ensejo também foram exposto sobre as questões das 
instalações das câmeras de segurança, Fátima expos sobre as 
parcerias que a entidade já realizou no intuito de coibir a onda de 
violência junto ao comercio , primando pela segurança da 
comunidade em geral.

Coronel Roberto, enfatizou sobre a importância destas 
parcerias e sobre esta aproximação junto às entidades para 
fortalecer sempre o trabalho da polícia junto à comunidade. 

18/07 -  Reunião do grupo em prol a Mafra
Realizada uma reunião extraordinária do Grupo em prol a Mafra, no intuito de promover a questão 

da segurança, fazendo em conjunto as demais entidades uma força tarefa para se concretizar todos os 
projetos nesta linha, o evento contou com a participação de nossa presidente Fátima e nosso vice-presidente 
Marcos Grossel. 

18/07 - Reunião do 18º Distrito das CDLs
A CDL de Itaiópolis recepcionou na noite de 18 de julho 

a reunião do 18° distrito das CDLs a que contou com a 
participação das CDLs de Itaiópolis, SBS e Mafra/Rio Negro. 
Nossa diretora de SPC Sra. Rozalia Zeithamer Alves representou a 
entidade, onde o ensejo da reunião estava nas questões do recicla 
CDL nas Escolas, Novo Sistema SPC, eventos diversos, que 
foram exposto pelo Diretor Distrital. A reunião foi  bem 
proveitosa, compartilhando com CDLs vizinhas questões 
pertinentes e diárias de nosso comércio.

23/7 - Reunião Consegma
Com a participação do Promotor de Justiça, Juiz de Direito, Prefeito Municipal, Policia Militar, 

Policia Civil, Entidades de Classes e Comunidade em geral realizou-se na sede da AMPLANORTE -
MAFRA, a reunião para tratar de assuntos referente ao Presídio, UPA e Penitenciaria. Neste evento tivemos 
a participação do Diretor de Aperfeiçoamento Profissional da CDL, Lourival Sá Ribas Junior e da 
Presidente da CDL, Fátima Regina Granemann. 

ADRIANO DOS SANTOS IMÓVEIS LTDA 

PFEFFER E KALISKI COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO NOVE 

ANA MARIA VARGENIAK - ME - FENIX MóVEIS USADOS

TEREZA DOS SANTOS MORAES - VITÓRIA CONFECÇÕES

MIGUEL HUGO RUKEL E CIA LTDA - POSTO RUKEL

NovosNovos

AssociadosAssociados



A importância da formalização da relação de consumoA importância da formalização da relação de consumo
Em tempos de abusos cometidos pelas partes envolvidas em relações de consumo, resta 

necessária a imediata conscientização do empresariado de que as relações de compra e venda de produtos 
ou serviços, merecem e devem ser formalmente retratadas.

E abusos, são praticados às vezes por certas empresas e também por consumidores, estes 
ultimamente em maior número, que se utilizam da proteção do CDC (Código de Defesa do Consumidor), 
esquecendo-se que ele se trata, sim, de legislação que busca manter o equilíbrio nas relações entre 
fornecedores e consumidores, criando factoides e submetendo ao judiciário causas em buscas do ganho 
fácil.

Uma das hipóteses de formalização dessa relação é através do contrato, que é um acordo por 
escrito que duas ou mais pessoas fazem. Quando se faz um contrato, são relacionados os direitos e os 
deveres do fornecedor e do consumidor. Basicamente um contrato deve ter letras em tamanho (12) de fácil 
leitura; linguagem simples; e que as cláusulas que limitem os direitos do consumidor estejam bem 
destacadas.

O CDC em seu artigo 51 tem como cláusulas abusivas, por exemplo, as que: 
?Diminuam a responsabilidade do fornecedor, no caso de dano ao consumidor;
? Proíbam o consumidor de devolver o produto ou receber o dinheiro de volta quando o produto ou o 
serviço não forem de boa qualidade;
? Estabeleçam obrigações para outras pessoas, além do fornecedor ou consumidor. O contrato é só entre 
o fornecedor e o consumidor;
? Coloquem o consumidor em desvantagem exagerada;
? Obriguem somente o consumidor a apresentar prova, no caso de um processo judicial;
? Proíbam o consumidor de recorrer diretamente à Justiça sem antes recorrer ao fornecedor;
?Autorizem o fornecedor a alterar o preço;
?Permitam ao fornecedor modificar o contrato sem a autorização do consumidor;
?Façam o consumidor perder as prestações já pagas, no caso de não obedecer ao contrato e quando já 
estiver prevista a retomada do produto.

Assim, procure a sua assessoria jurídica e elabore uma minuta que atenda as suas necessidades e 
respeite as regras básicas, para evitar dissabores em contendas judiciais.
Fonte: Rodrigo Titericz. É advogado responsável pelo Departamento Jurídico do SPC Santa Catarina e da 
FCDL/SC.

Após 3 anos de dedicação, 
responsabilidade e comprometimento junto 
ao Conselho do SPC de Santa Catarina, 
Fátima Regina Granemann, deixa o cargo 
com todos os méritos. Doar-se a uma causa, se 
empenhar e fortalecer o movimento, foram 
com certeza algumas das atribuições que 
fizeram do seu período neste conselho, 
reconhecido pelos demais membros e CDLs.

Nossa CDL se orgulha de seu trabalho, e nos emociona ao lembrar quando do convite e trabalho 
para inserirmos neste desafio. Não o bastante sua jornada permanece agora junto a Diretoria da FCDL-SC, 
como Vice Presidente de Aperfeiçoamento Profissional e na Presidência de nossa entidade. Uma mulher 
de coragem, determinada e com capacidade para buscar e compartilhar o que de melhor podemos oferecer 
para nosso movimento associativista, cedelista. Parabéns Fátima, missão cumprida! 

Conselho SPC 
Santa Catarina

Conselho SPC 
Santa Catarina

49º Seminário do SPC/SC - 05 e 06/07/201349º Seminário do SPC/SC - 05 e 06/07/2013

Com inúmeras novidades na área de sistema e questões jurídicas, o 49º Seminário do SPC/SC , realizado em Gaspar teve a participação de nossa diretora 
de SPC Sra. Rozalia Zeithamer Alves que avaliou a importância deste encontro que reúne Diretores da pasta, presidentes, jurídicos e gestores, pois vê-se nesta 
ação a melhoria local dos serviços aos associados. Temas polêmicos na área jurídica foram abordados, como forma de chamar a atenção de todos para medidas 
simples que promovem grandes resultados na analise de credito, e gestão de riscos. Com o sistema de acesso ao SPC inovado também traz grandes expectativas, 
com mais subsídios aos associados para consultas e analises de crédito. 

Pesquisa FCDL-SC 
e Instituto MAPA 
intenções de compra 

Pesquisa FCDL-SC 
e Instituto MAPA 
intenções de compra 

Se depender da vontade da maioria 
dos consumidores, o presente do Dia dos Pais 
vai ser uma peça do vestuário, comprada em 
lojas de rua e paga à vista, em dinheiro. Os 
dados fazem parte da pesquisa Mapa/FCDL SC 
que apurou as preferências nas compras para a 
data de 504 entrevistados nos 20 municípios de 
maior Índice de Potencial de Consumo (IPC) 
em Santa Catarina. Este grupo de cidades 
concentra 3,3 milhões de pessoas – 51,6% da 
população catarinense.

De acordo com o levantamento, itens 
do vestuário são os preferidos de 50,4% dos 
pesquisados, seguidos por perfumaria e 
cosméticos (29,2%), livros, CDs, DVDs, jogos 
e games (18,7%) e eletroeletrônicos (13,7%). 
Com relação ao número de presentes, 57,3% 
dos entrevistados pretendem dar um, 28,4% 
querem dar dois, e 8,8% têm a intenção de 
comprar até três presentes.

O tíquete médio apurado foi de R$ 
201, o que representa um aumento de 9,7% 
sobre os R$ 183,20 de 2012. 19,3% dizem que 
gastarão até R$ 50, enquanto 35,4% admitem 
desembolsar de R$ 51 a R$ 100 – este último, 
aliás, foi o valor mais citado. O pagamento à 
vista é o preferido de 62,9% dos entrevistados. 
Entre eles, 56,7% dizem que usarão dinheiro, 
29,3% pagarão com cartão de débito, e 10,2%, 
cartão de crédito em uma vez.

Entre os pesquisados, 54,1% 
pretendem comprar no comércio de rua, 32,2%, 
em shoppings, e 5,8% pela internet. Os critérios 
na escolha do presente foram qualidade 
(40,9%), atendimento (28,9%) e preço (18,1%).

RETRIBUA TODO 
O CARINHO 

QUE SEU PAI DÁ 
A VOCÊ.

RETRIBUA TODO 
O CARINHO 

QUE SEU PAI DÁ 
A VOCÊ.

11 DE AGOSTO, 
DIA DOS PAIS. 

11 DE AGOSTO, 
DIA DOS PAIS. 



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

15 de Setembro - Dia do Cliente: 
Sr. Poder de Compra
15 de Setembro - Dia do Cliente: 
Sr. Poder de Compra

O Dia do Cliente está incluído nos calendários oficiais de oito 
capitais brasileiras e outras centenas de cidades pelo País a fora. 
Estrategicamente estabelecida entre o Dia dos Pais e o Dia das Crianças, 
15 de setembro é a data para propor a fidelização e para incentivar esse 
que continua gerando renda, emprego e produção no país.

Pouco conhecida do grande público, tudo começou no Rio 
Grande do Sul, em 2003 e, como outras tantas comemorações, essa 
deverá ser amplamente explorada pelos publicitários e pela mídia, 
provocando ações de marketing para enaltecer o sujeito. Mas por que foi 
criado o Dia do Cliente? Essa data não é exatamente para dar ou ganhar 
presentes. É simplesmente um dia para se comemorar a relação entre 
varejo e seu principal agente. A instituição da data vale para o comércio 
homenagear o elemento que impulsiona o sistema financeiro na sua 
engrenagem mais elementar. É o cliente que consome e movimenta 
indústria, comércio e serviços e, portanto, justo que apesar de todos os 
dias serem seu dia, um, em especial, pelo menos sirva para repensar a 
forma de como atendê-lo melhor.

Seja virtual, misterioso ou na loja, o cliente continua tendo 
sempre razão. Em tempos de segmentação dos consumidores e 
diversidade de opções, o comércio é que tem se desdobrado para 
promover os diferenciais e conquistar os indecisos. Cada vez mais 
exigentes e bem informados sobre o que querem, clientes dos mais 
variados universos e de todas as idades são muito disputados na hora H da 
compra. A economia em franca expansão indica que o poder de barganha 
está, mais do que nunca, nas mãos dos ávidos consumidores de produtos, 
serviços e bens de consumo. Resta ao varejista se manter atualizado e 
disponível para não perder mercado.

Mais do que nunca, esse cliente merece atenção, cuidado e 
dedicação, pois aprendeu, depois de longo período refém da recessão, a 
reclamar seus direitos e, melhor ainda, a por a boca no trombone, ou 
melhor, na internet, quando não está satisfeito. É o consumidor 2.0, que 
registra elogios na web, mas que também se vale desse espaço para 
protestar. E leva com ele toda a sua comunidade. 

É para esse cliente que o comércio precisa trabalhar. Para uma 
nova realidade de consumo e um novo padrão de exigência. Somente 
conhecendo bem o cidadão que procura pelo seu produto é que se pode 
disputar mercado. Qualidade do produto ou serviço, bom atendimento, 
compromisso com a entrega e o olhar do marketing para tratá-lo como 
único são elementos definitivos para o comerciante que pretende se 
destacar. 

Assim, por que não comemorar o Dia do Cliente? Pode 
parecer piegas e oportunista, dia disso, dia daquilo, mas uma data 
para pensar no Sr. Poder de Compra é bem adequada. E você, o que 
vai fazer para encantá-lo?

A CDL-Mafra e Rio Negro fará ações pontuais na semana de 09 a 15 
de setembro. Contamos com a criatividade e empenho de nossos 
associados para realizarmos uma semana voltada ao dia do 
CLIENTE.

por: 
Marco Flávio Cardoso PROMOÇÃOPROMOÇÃO

TOMASONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - TECMECANICA - OFICINA MECANICA AGRICAR 
- LOJA ZOE.COM - CETEC MATERIAIS ELÉTRICOS - ELETRÔNICA GREIN - WANY MODAS - 
LOJAS SUSIN  - BIG PASSO CALÇADOS - THAIS MODAS - KACLAUS CONFECÇÕES - LOJA 
PANO PRA MANGA - MODELAR MÓVEIS - ÓTICA RIO NEGRO - RETIFICA GUIMORVAN - 
IDEALLE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÓVEIS - JRC AUTOPEÇAS - VIDRAÇARIA 
VIDROLIN - LA DIVA - PIU BELLA COONFECÇÕES - LOJAS KINDER - SAR ENCANTO 
CONFECÇÕES - LOJAS SALLAI - LOJA AVENIDA - CENTRO DE FORMAÇÃO DE 
CONDUTORES RIOMAFRA - GARDEN - ZAINE - IZZA MODAS - SOLI CONFECÇÕES - 
CHELLEN PRESENTES - SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS - SLONYN CONFECÇÕES - 
PLANETA ESPORTE - CEDRUS MODAS - VENETO CALÇ DOS - DOZE OUTLET - GARAGEM - 
O BOTICÁRIO MAFRA - GABI MODAS - JOIENE CONFECÇÕES - TAISA CALÇADOS - DIVISA 
INFORMÁTICA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - MARCOS 
VEÍCULOS - ESTILO H - CRAVO E CANELA - TRAJEKTO MODAS - JANICE MODAS - LA MODE 
CONFECÇÕES - REIKO SPORT WEAR - NEW SPORT - NINA NANA CONFECÇÕES - 
MAURICIO CORRETOR - AHAZZO MODAS - MARIA JOÃO - BELMIRO WITT - TECIDOS 
MARISTELA - PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - SCHUMAN MÓVEIS - O BOTICARIO 
RIO NEGRO - MEIAS MIL.TOMASONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - TECMECANICA - 
OFICINA MECANICA AGRICAR - LOJA ZOE.COM - CETEC MATERIAIS ELÉTRICOS - 
ELETRÔNICA GREIN - WANY MODAS - LOJAS SUSIN - BIG PASSO CALÇADOS - THAIS 
MODAS - KACLAUS CONFECÇÕES - LOJA PANO PRA MANGA - MODELAR MÓVEIS - ÓTICA 
RIO NEGRO - RETIFICA GUIMORVAN - IDEALLE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÓVEIS - 
JRC AUTOPEÇAS - VIDRAÇARIA VIDROLIN - LA DIVA - PIU BELLA COONFECÇÕES - LOJAS 
KINDER - SAR ENCANTO CONFECÇÕES - LOJAS SALLAI - LOJA AVENIDA - CENTRO DE 
FORMAÇÃO DE CONDUTORES RIOMAFRA - GARDEN - ZAINE - IZZA MODAS - SOLI 
CONFECÇÕES - CHELLEN PRESENTES - SUPERMERCADO HILÁRIO FUCHS - SLONYN 
CONFECÇÕES - PLANETA ESPORTE - CEDRUS MODAS - VENETO CALÇADOS - DOZE 
OUTLET - GARAGEM - O BOTICÁRIO MAFRA - GABI MODAS - JOIENE CONFECÇÕES - TAISA 
CALÇADOS - DIVISA INFORMÁTICA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS - MARCOS VEÍCULOS - ESTILO H - CRAVO E CANELA - TRAJEKTO MODAS - 
JANICE MODAS - LA MODE CONFECÇÕES - REIKO SPORT WEAR - NEW SPORT - NINA 
NANA CONFECÇÕES - MAURICIO CORRETOR - AHAZZO MODAS - MARIA JOÃO - BELMIRO 
WITT - TECIDOS MARISTELA - PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - SCHUMAN 
MÓVEIS - O BOTICARIO RIO NEGRO - MEIAS MIL.

Conheça as empresas que já confirmaram 
a participação nesta campanha

ATENÇÃO: Últimos dias para adesãoATENÇÃO: Últimos dias para adesão

NatalNatal
Verde e Amarelo
Verde e Amarelo
Verde e Amarelo


