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O que esperar de 2019
A jornalista Estela Benetti fala das perspectivas para a economia no ano novo e sobre
o que Santa Catarina e Brasil devem fazer para melhorar os índices. O economista
Alexandre Poffo destaca sete dicas para você colocar as finanças em dia em 2019.
págs. 16 até 19

ELEIÇÕES NA CDL
• Zeca Ramos é o novo presidente
• Veja como ficou a nova diretoria
• Quem são os novos conselheiros

pág. 3
pág. 4
pág. 5

Fredy (à esq.) deixa a presidência em 1° de janeiro para Zeca Ramos

Parcerias garantem
vantagens para as
empresas associadas
págs. 14 e 15

Assinada a Convenção
Coletiva de Trabalho
2018/2019
pág. 20

Entrevista
com Fredy
págs. 6 até 10

e d i t o r i a l

Muito obrigado!
Frederico Cardoso dos Santos (Fredy)

Presidente CDL Joinville • presidencia@cdljoinville.com.br

Encerro a minha participação na
presidência da Câmara de Dirigentes
Lojistas no dia 31 de dezembro
com a sensação de que deveria
ter feito muito mais, porém, com a
consciência de que fiz tudo o que
estava ao meu alcance e deixo
algumas sementes que a próxima
diretoria pode fazer germinar.
Estar à frente da CDL me permitiu
ter a força, a possibilidade e
a ocasião para poder expor e
compartilhar ideias, para ouvir e
para agir em prol das mudanças.
Nem todas as transformações
com as quais sonhamos,
entretanto, levam o tempo que
nós gostaríamos que levassem,
principalmente aquelas que
quebram paradigmas. Em geral,
são bem mais demoradas do
que esperamos. Mas o processo
de mudança precisa começar,
de alguma forma e por alguém.
Foi por isso que inúmeras vezes
procurei muitos dos que agora
leem esse texto para trocar
ideias. Houve momentos em que
fui recebido com entusiasmo;
em outros, com desconfiança.
Todos esses encontros me
serviram como aprendizado
tanto para a liderança lojista, a
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vida empresarial e o cotidiano.
Precisamos sempre ir em
busca de novas soluções, novas
possibilidades, reinventar maneiras
de contornar situações e de
contribuir para o desenvolvimento
dos empreendimentos e da
sociedade em que vivemos.

Sei que apresentei
várias iniciativas
complexas e novas,
diferentes dos
assuntos normalmente
discutidos pelas
Câmaras de Dirigentes
Lojistas. Mas
temos que ousar.
Temos um papel e uma
representação muito significativa
em Joinville e devemos aproveitar
dela para também construirmos
ideias e ações acima da
nossa visão comum, sem nos
esquecermos, obviamente, das
pautas que continuam sendo muito
importantes para o comércio local.
Deixo a presidência da CDL com
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a satisfação de ter representado
nossa entidade em tantas ocasiões,
eventos e reuniões. Com a
satisfação de ter mantido o bom
relacionamento da CDL com as
demais entidades de classe; em ter
colocado a CDL na mídia, em meio a
tantas discussões importantes para
a cidade; em ter contribuído para
uma imagem positiva da entidade;
e em ter tido livre circulação
nas esferas governamentais.
Agradeço os diretores que me
acompanharam e trabalharam
comigo até aqui e que, mesmo
com as tantas atividades em
suas empresas, dedicaram
especial atenção à CDL. Também
registro meu agradecimento aos
funcionários da casa, que me
deram suporte e tranquilidade na
condução do dia a dia da entidade.
Ao presidente eleito Zeca Ramos e a
todos os próximos diretores da CDL
meus votos de sucesso. Tenham
sempre em mente a mensagem
que Charles Chaplin nos deixou: “A
persistência é o caminho do êxito”.
• Leia entrevista com Fredy
nas páginas 6 até 10
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Zeca Ramos é o novo
presidente da CDL de Joinville

Zeca Ramos (à esquerda) assume a presidência da CDL no dia 1º de janeiro de 2019, no lugar de Frederico Cardoso dos Santos (à dir.)

Com votação unânime, o
empresário José Manoel Ramos
foi eleito o novo presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas
de Joinville. Ele vai administrar a
entidade no período de 2019 a 2020,
em substituição ao empresário
Frederico Cardoso dos Santos
(Fredy), que deixa o cargo no dia 31
de dezembro. Todos que votaram
- 69% do Conselho Deliberativo
– disseram sim à chapa única.
A eleição foi realizada no dia 29 de
novembro, na sede da CDL. Houve
também a renovação de 1/3 (15
membros) do Conselho Deliberativo.
A diretoria eleita assume no dia
1º de janeiro de 2019 (a data
da posse festiva ainda será
definida). Os novos conselheiros
assumiram as funções já no dia
seguinte, 30 de novembro.
Zeca Ramos já comandou a
entidade em duas gestões, em
2005/2006 e 2007/2008, e na atual

diretoria é vice-presidente financeiro,
além de diretor distrital da FCDL/SC.
Ações prioritárias
Uma de suas prioridades à
frente da CDL, a partir de 2019,
é o retorno do estacionamento
rotativo, serviço que está suspenso
há mais de cinco anos.
Ele também vai atuar ativamente
na realização da 48ª Convenção
Estadual do Comércio Lojista,
marcada para 23 a 25 de maio de
2019, no Centro de Convenções e
Exposições Expoville e que deve
reunir mais de 1.500 pessoas.
Outra ação prioritária é o
combate às feiras itinerantes
(feiras do Brás) e à pirataria, além
de solicitar à Prefeitura para
antecipar informações sobre
mudanças no trânsito, evitando
surpresas aos comerciantes.
“Vamos ouvir todos os membros

da nova diretoria para que
novas ideias e ações possam
ser incorporadas às nossas
bandeiras”, adiantou Zeca Ramos.
Atenção aos negócios
O atual presidente, Frederico
Cardoso dos Santos, decidiu não
concorrer à reeleição para se dedicar
exclusivamente à sua empresa, a
Fredy Pneus, que completou 40 anos
em 2018, além de outros negócios.
Ele agradeceu o apoio que recebeu
da diretoria e dos funcionários da
casa pelo suporte na condução
do dia a dia da entidade e desejou
sucesso à próxima diretoria, “que
já me traz satisfação pela mescla
da experiência de antigos diretores
da casa com a ascensão de novas
lideranças. Ao Zeca e aos próximos
diretores meus votos de sucesso”.
Leia mais nas páginas 4 e 5
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Nova Diretoria da CDL para a gestão 2019/2020
Vice-Presidente Financeiro

Vice-Presidente de Serviço
de Proteção ao Crédito

Vice-Presidente
Administrativo e de Patrimônio

JOSÉ MANOEL RAMOS

DARLAN FERMIANO CÂNDIDO

CARLOS ANTÔNIO GRENDENE

PAULO HERMES

Proprietário da Victhoria Magazine, expresidente da CDL, atual vice-presidente
financeiro da CDL e diretor distrital da FCDL/SC.

Proprietário da Jobrasil e atual
vice-presidente de SPC da CDL.

Proprietário da Rochelli Calçados
e ex-presidente da CDL.

Proprietário da HS Sports e
atual conselheiro da CDL.

Vice-Presidente de Treinamento
e Desenvolvimento Profissional

Vice-Presidente de
Marketing e Eventos

Vice-Presidente de
Câmaras Setoriais

Coordenador de CDL Jovem

WILLIAN KOKURA POFFO

MARCOS BITTENCOURT

EDUARDO MAFRA

WILLIAM ESCHER

Proprietário da Autopeças 2 Irmãos
e sócio-patrimonial da CDL. Primeira
participação na Diretoria da CDL.

Proprietário da Promacal e sóciopatrimonial da CDL. Primeira
participação na Diretoria da CDL.

Proprietário da GM Modas e atual
vice-presidente da CDL Jovem.

Proprietário da Messias Materiais de
Construção, ex-coordenador da CDL Jovem
e atual coordenador da Câmara Setorial
de Materiais de Construção da CDL.

Conselho Superior

Conselho Superior

Conselho Superior

Conselho SPC

JOSÉ RAULINO ESBITESKOSKI

MANFREDO EVALDO TRAUER

RUBENS MOURA

JULITA MICHELS

Proprietário da Ravelli, ex-presidente
da CDL, atual vice-presidente da
CDL, vice-presidente da FCDL/
SC, presidente do Sindilojas e
secretário de Turismo de Joinville.

Proprietário da Ótica Pérola,
ex-presidente da CDL e atual
conselheiro da CDL.

Proprietário da Mosel Materiais
de Escritório, ex-presidente da
CDL e atual conselheiro da CDL.

Proprietária da Joyce Modas, excoordenadora da Câmara Setorial de
Empreendedoras da CDL e atual vicepresidente de câmaras setoriais da CDL.

Presidente
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Conselho SPC

Conselho SPC

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

JOÃO BATISTA STEFFEN

TIRONE MEIER

OSNILDO DE SOUZA

GERSON ALÉCIO STROSSI

MARLI SILVA AVANCINI

Proprietário da Falcão Dourado,
ex-conselheiro da CDL e excoordenador da Câmara Setorial de
Agropecuárias e Pet Shops da CDL.

Proprietário da Colchões
Center. Primeira participação
na Diretoria da CDL.

Proprietário da Jordanni Joias
e atual conselheiro da CDL.

Proprietário da Ótica Vision
e atual conselheiro da CDL.

Proprietária da Discolândia
e ex-coordenadora da
Câmara Setorial de
Empreendedoras da CDL.
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Novos conselheiros da CDL gestão 2019/2021

Siegfried Alexandre Woytech
Discolândia

Kwan Il Song

Carlos Antônio Grendene

Sedução Modas

Júlio Schroeder

Rochelli Calçados

Darlan Fermiano Cândido

Toyoville

Jobrasil

José Raulino Esbiteskoski
Ravelli

Exata Tecnologia e Marketing

Claudio Cardozo
Poial

Ótica Vision

Alexandre Brandão Nascimento
Apolo

Erick Bleck Gonzalez

Gilson Bohn
Olívia Modas

Gentil Coradelli
Drogaria Coradelli

Luiz Carlos Honório
Bazar Beija Flor

Gerson Alécio Strossi

Jefferson Hirt
Espaço Nobre Móveis

Geraldo José Linzmeyer
Holz Hotel
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“Espero que a CDL mire no
futuro e possa se reinventar
sempre que preciso”
Frederico Cardoso dos Santos,
posse na presidência da nova
das autoridades do sistema de
63 anos. Empresário desde 1978,
diretoria da entidade, que esteve à
Segurança Pública de Joinville,
Fredy, como é mais conhecido, é
frente da CDL até o final deste ano. pretende aumentar o número de
proprietário da auto center que
Nos dois anos e meio à frente
câmeras externas instaladas em
leva seu nome, a “Fredy Pneus”.
da CDL, Fredy e a diretoria
casas e empresas e que podem ser
O profissional que começou
se mantiveram atuantes no
usadas pelos órgãos de segurança
sua carreira no início da década
acompanhamento e nas
de Joinville; fornecer tornozeleiras
de 1970 como funcionário da
articulações para solucionar
eletrônicas para o sistema Judiciário;
borracharia Galaxie, de Alceu
antigos problemas que afetam
e aumentar o espaço e a quantidade
Vital Lopes, na rua Abdon Batista,
lojistas de Joinville, como as
de atividades de capacitação
fundos do Hotel joinville, tornou-se feiras itinerantes, os ambulantes
e trabalho para os detentos,
dono do negócio, em 1978, quando e o estacionamento rotativo.
especialmente do regime semiaberto
o antigo dono decidiu
na Penitenciária
vendê-lo para investir
Industrial. Fredy
“Com humildade, aproveito esta
em uma empresa de
sobre o projeto
oportunidade para somar forças com fala
tintas. Em 40 anos,
nesta entrevista.
comemorados neste
O empresário também
outras entidades, para que então,
ano, Fredy espalhou
esteve envolvido
a auto center por
juntos e mais fortes, possamos
em vários temas
diversas cidades de
influenciar
governantes
a
agirem
importantes para
Santa Catarina.
Joinville e região, como
Associado à CDL
com eficiência e ética em busca da
a duplicação da BRdesde 1985, Fredy
sociedade
que
todos
queremos”.
280 e a abertura do
começou a fazer
Fredy em seu discurso de posse
Canal do Linguado.
parte da diretoria
No
próximo
ano,
quem assume
da entidade em 2009. Em maio
Na entrevista feita com Fredy,
a
presidência,
para
a gestão
de 2016, ele compôs o grupo de
nas próximas páginas, ele
2019/2020 da CDL Joinville é José
transição que dirigiu a CDL depois
fala sobre essas questões.
Manoel Ramos, atual vice-presidente
da renúncia do presidente Luiz
Durante sua gestão, o empresário
financeiro e diretor distrital da FCDL/
Kunde. No mesmo período, ele
foi responsável pela concepção
SC. Em 2019, Fredy volta a se dedicar
assumia desafios importantes
do projeto Joinville Mais Segura,
exclusivamente aos negócios, que
em sua empresa, com novas
elaborado em parceria com as
seguem em expansão. Acompanhe
formas de negócio e mudança
demais entidades de classe da
a entrevista que o informativo “CDL
da bandeira Pirelle/Goodyear.
cidade: Acij, Acomac e Ajorpeme.
Em abril de 2017, Fredy tomou
A iniciativa, que tem o apoio
em Ação” fez com o empresário.
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CDL em Ação - Na sua visão,
qual o papel da CDL com os
associados e a cidade?
Fredy - O papel da CDL é defender,
orientar, desenvolver e representar
os interesses dos associados e
da entidade, e fortalecer política,
econômica e socialmente o
segmento empresarial. Esta é
a missão da entidade. Isso não
significa que não possamos agir
de outras formas também, mas
não é o propósito principal. A CDL
contribui com a cidade à medida
que auxilia no fortalecimento e
desenvolvimento de empresas,
que geram empregos e deixam
seus impostos aqui. Outro ponto
é que há pautas que defendemos
e pelas quais nos mobilizamos
que são de muita importância
não apenas para o comércio, mas
para toda a população, como é
o caso da segurança pública.

Fredy tomou posse como presidente da CDL de Joinville em 10 de abril de 2017

como força e possibilidade de
colaborar com soluções para
problemas que afetam os lojistas e
a sociedade como um todo. Você
conseguiu realizar o que gostaria?
Fredy - Sim. Quando eu assumi a
CDL, uma das coisas que eu disse no
meu discurso de posse e que conduzi
com muita seriedade na minha
gestão foi que iríamos bater na porta
de muita gente e conversaríamos
com todas as pessoas que
estivessem dispostas a pensar
em soluções para dificuldades

ou projeto em outras localidades.
Isso é bastante gratificante.

CDL em Ação - Quais os
maiores desafios à frente de
uma entidade como a CDL?
Fredy - Gerenciar uma entidade é
diferente de gerenciar uma empresa.
CDL em Ação - Qual o papel
Em uma entidade, você lidera iguais.
do presidente da CDL?
A gestão é menos hierárquica,
Fredy - O presidente da CDL
mais horizontal. Então a habilidade
tem, fundamentalmente, como
de mediação tem de ser maior.
função acompanhar e garantir a
Por isso mesmo, o processo de
boa administração da entidade,
convencimento das pessoas de
de forma eficiente e
algum trabalho ou de
transparente, com vistas
algum projeto também
“Temos um papel e uma
ao seu desenvolvimento.
mais desafiador.
Esse é um trabalho
representação muito significativa éCDL
em Ação - Quais
compartilhado com os
as experiências
em Joinville e devemos
membros da diretoria, que
positivas durante sua
são responsáveis pelos
aproveitar dela para também
gestão na CDL?
setores administrativos da
construirmos ideias e ações
Fredy - Sem dúvidas
CDL, e com os gerentes
a oportunidade de
da equipe própria da
acima da nossa visão comum”.
estar em contato com
entidade. É papel também
pessoas fantásticas, de
do presidente levar as demandas
que o empresariado e a sociedade
ter
me
reunido
com autoridades,
do empresariado e seus associados
em geral encontram. Tenho a
pessoas com vasto conhecimento
para reuniões com outras entidades
satisfação
de
ter
feito
isso
em
vários
em suas áreas de atuação, e a
de classe e órgãos públicos, com o
momentos,
não
apenas
sozinho,
possibilidade de discutir diferentes
objetivo de fortalecer nossa classe
mas
acompanhado
de
membros
da
temas, nem sempre voltados
política e economicamente. Na minha
diretoria
e
da
equipe
própria
da
CDL.
aos negócios, mas a questões
visão, também é importante que o
Eu
valorizo
muito
os
momentos
de
fundamentais para a cidade, para
presidente aproveite a circulação que
troca de ideias, da busca conjunta de o Estado e o País. Toda troca de
tem em diferentes meios e contatos
ideias é sempre muito valiosa
para contribuir com ideias e soluções soluções. E percebemos, em alguns
momentos,
que
aquela
sugestão
para mim, faz a gente oxigenar os
para sociedade como um todo.
que oferecemos a alguém, mesmo
pensamentos, mudar pontos de vista,
em uma conversa informal, foi
CDL em Ação - Em seu discurso
encontrar outras perspectivas para
reverberando e inspirou alguma ação solucionar diferentes questões.
de posse você falou do poder
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“Toda troca
de ideias é
valiosa”
Os presidentes da Acomac, Acij, CDL e
Ajorpeme com o termo de cooperação
da iniciativa Joinville Mais Segura. A
ação foi lançada no dia 21 de março
de 2018, em uma Reunião Plenária da
CDL que reuniu diversas autoridades
da Segurança Pública de Joinville

CDL em Ação - Você gostaria
de ter feito algo diferente
em sua gestão na CDL?
Fredy - Eu lamento não ter registrado
a maioria dos encontros, eventos e
reuniões dos quais participei, assim
como fizeram com muita habilidade
outros presidentes da CDL. Isso é
importante tanto para os registros
da entidade quanto para informar
nossos associados dos trabalhos
em que estamos envolvidos. Outra
coisa da qual também lamento é
não ter conseguido implementar um
pós-vendas como eu defendo no
meu negócio. Esse trabalho é muito
importante para que a entidade
se mantenha sempre em contato
com os associados, descubra onde
pode estar falhando e até no que
poderia ter contribuído para que uma
empresa não fechasse as portas.
O mesmo defendo que seja feito
com os colaboradores que saem
da CDL. É importante ouvir deles
suas críticas e sugestões. Assim
a entidade se reavalia sempre e a
tendência é que melhore com isso.
CDL em Ação - Como está
o andamento do projeto
Joinville Mais Segura?
Fredy - O projeto continua sendo
articulado. Algumas questões levam
um pouco mais de tempo para serem
encaminhadas, mas o projeto não
está parado. Ao longo do tempo em
que estive à frente da CDL, eu fiz
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Em junho de 2018, Fredy recebeu da delegada Tânia Harada uma placa de agradecimento
pelo apoio do empresário aos policiais civis e envolvimento em prol da segurança

dezenas de reuniões, com diferentes
pessoas, autoridades, especialistas.
Fico muito feliz pela ideia ter sido
bem recebida entre todas as
pessoas com quem conversei. Neste
momento, estamos sistematizando a
implementação do projeto, já que ele
contempla várias frentes de trabalho.
Estamos contando com a ajuda de
empresários, especialistas na área da
tecnologia e autoridades públicas.
CDL em Ação - Quais ações de sua
gestão foram feitas para solucionar
a questão das feiras itinerantes?
Fredy - Não apenas a minha gestão,
como as anteriores também se
preocuparam com a questão das
feiras itinerantes em Joinville. Isso

porque a forma como são realizadas
na cidade prejudica o comércio legal.
Nossa reivindicação em relação a
elas nunca foi para que deixassem de
existir, mas para que houvesse uma
regulamentação adequada dessas
feiras, com aplicação de regras
tributárias e trabalhistas justas e de
proteção ao consumidor, que não
tem a quem recorrer, por exemplo,
para trocar mercadorias quando as
feiras vão embora. A CDL é contrária
à concorrência desleal. Por isso,
em minha gestão, eu e os demais
diretores participamos de diversas
reuniões com órgãos responsáveis
pela fiscalização das feiras; com
a prefeitura; com vereadores,
deputados estaduais, entre outros.

e n t r e v i s t a
No entanto, há questões legais que
precisam ser resolvidas para que o
problema seja solucionado, e isso
não depende da CDL. Em reunião
recente que tive com o prefeito Udo
Döhler, no dia 21 de novembro, ele se
comprometeu em mudar a legislação
atual de feiras e eventos de Joinville.
CDL em Ação - Quais prejuízos
a falta do estacionamento
rotativo causa ao comércio?
Fredy - Os prejuízos ao comércio
e ao centro da cidade por falta
de estacionamento rotativo são
imensuráveis. Vão desde a queda do
movimento em estabelecimentos
pela falta de vagas à própria queda
na circulação a pé de pessoas na
área central, o que ocasiona vários
outros problemas, como o abandono
do centro da cidade e o aumento
da criminalidade. Já quando você
oferece mais alternativas para as
pessoas pararem na área central
e caminharem por ela, contribui
para a autossustentabilidade dos
estabelecimentos presentes nesta
área. Isso é um ciclo virtuoso. O
negócio que consegue se sustentar
tende a reinvestir parte do dinheiro
em melhorias, que o tornam mais
atraentes à população local, aos
turistas, e o próprio espaço urbano
vai melhorando. A CDL se reuniu
diversas vezes com autoridades
locais para tratar deste assunto e
também participou da audiência
pública de apresentação do último
edital de licitação, acompanhou o
lançamento deste edital e também o
seu cancelamento. A CDL continuará
presente e atuante nestas questões.
CDL em Ação - A Fredy Pneus,
empresa que você criou no ano de
1978, completou 40 anos em 2018,
com diversas unidades abertas em
Santa Catarina. O que você acha que
fez a Fredy alcançar esse patamar?
Fredy - Algo que eu sempre costumo
dizer é que não basta trabalharmos
muito para termos sucesso na
atividade que realizamos. Obviamente
a dedicação e a determinação são

Fredy e Zeca entregam ofício e pedem ao então governador Raimundo Colombo
para sancionar a Lei 0210.9/2015, que regulamenta as feiras itinerantes no Estado

Em 4 de julho de 2018, o então diretor do Departamento de Trânsito de Joinville, Glaucus
Folster, apresentou os detalhes do edital de licitação do estacionamento rotativo

fundamentais para o sucesso,
mas elas sozinhas não bastam. Eu
acredito que a diferença que fez o
meu negócio crescer foi ter iniciativa
e criatividade na condução da
empresa. Sem isso, eu poderia ter
uma borracharia bem estruturada
e caminhando bem, mas não teria
crescido como conseguimos.
Quantas coisas mudaram no mundo,
nos processos tecnológicos, na
forma de vender, na forma de se
relacionar com as pessoas ao longo
desses 40 anos? Muitas! E se não
tivéssemos acompanhado essas
mudanças, não teríamos crescido
tanto. Se o ser humano não fosse
inventivo, poderíamos estar vivendo
muito bem na caverna, mas ainda

assim estaríamos numa caverna.
Foi a criatividade e a iniciativa
que nos fizeram sair dela.
É preciso também acompanhar o
mercado e as oportunidades de
investimento, de ampliação do
negócio. Mas para isso é fundamental
ser econômico, manter os “pés
no chão” e as finanças em dia.
Uma outra característica que
sem dúvidas fez a Fredy alcançar
esse patamar foi a preocupação
com a qualidade de nossos
serviços, de nosso atendimento
e a humildade de escutar toda e
qualquer sugestão. A autoavaliação
de nossas ações e da forma como
conduzimos o nosso negócio é
essencial para a saúde dele.
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Como a
Fredy venceu
a pior crise
Em 3 de setembro de 2018, o
desembargador Ricardo Roesler,
presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina, esteve
em Reunião Plenária da CDL para
falar sobre as eleições de 2018

CDL em Ação - Qual o
momento mais desafiador da
história da Fredy Pneus?
Fredy - Por volta de 1996 a
2006, a empresa passou por
momentos muito desafiadores.
Ao longo deste período, vários
países do mundo passaram por
crises financeiras e aqui no Brasil
o governo começou a subir as
taxas de juros para sustentar
o Plano Real. Isso fez com que
muitos negócios quebrassem,
de caminhoneiros autônomos
a grandes transportadoras,
e, consequentemente, não
conseguissem quitar suas dívidas,
inclusive com a Fredy Pneus.
Como a inadimplência era grande,
não foram raras as vezes em que
tivemos de pagar ao banco juros
astronômicos, além do valor do
título que o cliente não pagou.
Neste cenário, adotamos
algumas medidas que foram
fundamentais para reverter a
situação, como conter gastos,
mas principalmente adotar um
modelo de remuneração com base
em resultados. Após um longo
período, os juros começaram
a cair e, consequentemente, a
economia da Fredy Pneus voltou
ao seu equilíbrio. Ao mesmo
tempo em que essa situação foi
muito desafiadora, tenho muito
orgulho de ver que conseguimos
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Vice-presidente da Associação de Amigos da Polícia Militar de Joinville
(AAPMJ), tenente-coronel Raulino Fermino de Souza, entrega certificado
à Fredy Pneus, que fez repasse de recursos para a entidade em 2018

passar por ela sem nunca ter
deixado de atender nossos
clientes com qualidade e de
cumprir qualquer compromisso
com bancos, fornecedores e
com nossos colaboradores.
“Com o mercado digital crescendo,
a entidade deve olhar para ele
como possibilidade de promover
as empresas e gerar recursos.”
CDL em Ação - O que você espera
para a CDL nos próximos anos?
Fredy - Além de continuar
representando bem o comércio
local e trabalhando para seu
fortalecimento político e econômico,

eu espero que a CDL esteja atenta às
novidades do mercado, às mudanças
de comportamento do consumidor
e que seja inovadora. Que as
gestões que virão possam otimizar
recursos e pensar em estratégias
eficientes, como a construção de
um centro empresarial que abrigue
as entidades de Joinville. Espero
que a CDL mire sempre no futuro
e possa se reinventar sempre que
preciso. Com o mercado digital
crescendo em um ritmo constante
e acelerado, a entidade deve
olhar para ele como possibilidade
de promover as empresas
associadas e gerar recursos.
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Campanha
de Natal
incentiva
compras em
lojas legais
Comercial faz alerta a consumidores

“Compre em Loja Legal”. Esta é a
mensagem principal da campanha
de incentivo às vendas de Natal
elaborada pela CDL de Joinville
neste ano. O comercial, que
começou a ser veiculado na NSC
e na RIC no dia 5 de dezembro,
retrata os inúmeros problemas que
as pessoas podem ter comprando
produtos de procedência duvidosa
e em lugares temporários, nos
quais a troca não seria possível.
O comercial começa com a cena
de um rapaz que presenteia sua

namorada com óculos, e uma
das lentes cai; uma criança que
recebe um carrinho de controle
remoto que pega fogo; um
homem que ganha uma blusa de
marca falsificada, entre outros.
Com uma linguagem cômica,
diferente da linguagem tradicional
de Natal, a CDL procura alertar
e conscientizar as pessoas para
que comprem em lojas legais
de Joinville. “Além de ser uma
garantia para o consumidor, que
poderá trocar o presente se preciso,

comprar em lojas locais e legais
faz com que a economia da nossa
cidade seja movimentada, com
que empregos sejam criados,
impostos sejam pagos e uma
série de outros benefícios”,
afirma Frederico Cardoso dos
Santos, presidente da CDL.
A CDL também veicula na NSC uma
mensagem que reforça o espírito
de Natal e o desejo de um próspero
2019. A campanha também se
estende para as redes sociais da
CDL, no Facebook e Instagram.

CDL Jovem
entrega presentes
a 7.500 crianças
A CDL Jovem de Joinville
antecipou a festa natalina para
cerca de 7.500 crianças. No dia
2 de dezembro, domingo, todas
elas foram beneficiadas pelo
Natal Legal, uma iniciativa dos
jovens empresários da Câmara de
Dirigentes Lojistas da cidade que
completou 15 anos em 2018. A
ação começou por volta das 9h.
Antes, voluntários se reuniram na
sede da CDL para a organização
do trio elétrico. Eles percorreram
nove bairros das regiões Norte
e Sul, atendendo a crianças e

adolescentes
de 17 escolas
públicas.
As entregas se
concentraram
em nove
dessas escolas,
Voluntários em frente à CDL antes de saírem para os bairros
começando
pelo Jardim
Morro do Amaral e Parque
Paraíso,
Guarani. A ação teve o apoio
seguindo para Cubatão, Rio do
de associados da entidade,
Ferro e Aventureiro. À tarde, os
que repassaram recursos
jovens foram para a zona Sul,
para compra de brinquedos
nos bairros Ulysses Guimarães,
Adhemar Garcia, Paranaguamirim, e aluguel do trio elétrico.
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O que a CDL fez em 2018
É tradição nos finais de ano. As pessoas param para fazer o balanço de suas vidas; as empresas param para avaliar
os números, as ações, as metas. A CDL faz o mesmo e relembra várias ações desenvolvidas em 2018. Confira:

CAPACITAÇÕES
Em 2018, a CDL realizou as capacitações em novo formato,
com palestras, e ofereceu dois cursos: o de Marketing Digital
e o Workshop de Oratória. Ao longo do ano, foram realizadas
14 capacitações nos mais variados temas, como “WhatsApp
para Negócios”, “Venda Mais com Neurovendas”, “Workshop
de Vitrine”, “Excelência no Atendimento”, “Pitch de Vendas”,
“Treinamento de SPC”, “Instagram para Pequenos Negócios”
e “A Arte da Venda através do Encantamento”, alcançando 500
pessoas. A agenda para 2019 já está sendo definida.

PESQUISA
A CDL deu largada, em abril deste ano, a uma pesquisa de
relacionamento com seus associados. A entrevista está sendo
feita por telefone e tem três objetivos: atualizar os dados
cadastrais dos associados; entender melhor os objetivos
e desafios das empresas; e rever serviços e formas de
comunicação com os associados. Esse trabalho tem previsão
para terminar até o início de 2019. Os dados obtidos serão
organizados e compartilhados com os gestores da CDL. A
pesquisa deve nortear as ações da entidade a partir de 2019.

CAMPANHA NAS LOJAS

CAMPANHA NAS ELEIÇÕES

Em junho de 2018, a CDL passou a desenvolver a campanha
“A Polícia é Sempre Bem-Vinda”. O objetivo é promover maior
integração entre os policiais e a sociedade e contribuir ainda
mais com a autoestima dos profissionais de segurança. A
ideia é simples: que os policiais possam ter acesso a wifi, água,
café, telefone e banheiros nas lojas que aderirem à campanha.
A iniciativa, que começou com uma parceria entre a CDL e
a Polícia Civil, passou em seguida a contar também com a
participação da Polícia Militar e da Polícia Federal. As empresas
que querem participar devem enviar e-mail solicitando o cartaz
da campanha para o e-mail comunicacao1@cdljoinville.com.br.
O material deve ser colocado nas vitrines.

Duas semanas antes do primeiro turno das eleições, a CDL,
em conjunto com a Acomac e a Ajorpeme, lançou a campanha
“Vote por Joinville e Região”. O objetivo era incentivar os eleitores
a escolherem candidatos que morassem em Joinville ou em
cidades da região, para que, desta forma, ganhássemos maior
representatividade (e força) política na Assembleia Legislativa
e no Congresso Nacional. Foram instalados sete outdoors
pela cidade com a seguinte mensagem: “Vote por Joinville
e região. Escolha quem vive onde você vive”. Outras peças
foram veiculadas nas redes sociais das entidades, com foco
no combate às fakes news; ao incentivo do voto consciente; e à
representação da cidade e região por candidatos locais.

12

r e a l i z a ç õ e s

NOVO SITE
Em 2018, a CDL tirou do papel um projeto antigo: a
reestruturação do seu site. O endereço da internet continua o
mesmo (www.cdljoinville.com.br), assim como o campo de
consulta ao SPC. O layout do site ficou mais claro, objetivo e
organizado. Os serviços da CDL estão na primeira página do
site e também podem ser encontrados na aba “Soluções para
Empresas”, onde estão organizados por categorias, como
Redução da Inadimplência, Gerenciamento de Cobrança e
Redução de Custos. Uma novidade é o campo “Soluções para
o Consumidor”, que traz informações sobre SPC, dívidas e
dicas sobre finanças. No site, o leitor ainda encontra a agenda
de eventos da CDL, ações do presidente e notícias de interesse
empresarial. O novo site foi desenvolvido pela empresa JoinVix,
associada à Câmara de Tecnologia e Inovação da CDL.

MEMÓRIA DA CDL
Em março de 2018, a CDL começou a resgatar e organizar
fotografias que contam a história da entidade. O material inclui
imagens dos fundadores e das primeiras diretorias, eventos,
campanhas e inúmeros momentos importantes para a CDL e
para Joinville. Até novembro deste ano, mais de 5 mil fotografias
foram organizadas e disponibilizadas no Flickr. Em 8 de outubro,
a CDL fez o lançamento do projeto em um evento que reuniu a
diretoria, ex-presidentes (foto acima) e sócios patrimoniais. O
acesso ao acervo de fotos é pelo site da CDL, no endereço
www.cdljoinville.com.br. As fotos estarão em “Memória”, na
aba “A CDL”, na página inicial do site. Ao clicar em “Memória”, o
usuário será direcionado ao Flickr, onde estão os álbuns.

PARCERIAS
Desde o começo de 2018, a CDL vem ampliando suas parcerias
comerciais. Para ser parceiro da CDL, a empresa deve oferecer
algum benefício para nossos associados, como descontos em
serviços. A entidade já conta com 15 parceiros, entre empresas
do ramo de educação, saúde, consultorias e entretenimento.
No site da CDL (www.cdljoinville.com.br), você encontra todas
as empresas parceiras e o que elas oferecem aos associados
da CDL. Nesta edição do informativo (página 14), você também
pode ler uma matéria especial sobre nossas parcerias.

ENCONTRO REGIONAL DE VENDAS
Em novembro deste ano, a CDL realizou a sétima edição do
Encontro Regional de Vendas, evento tradicional da entidade.
A novidade foi a parceria com a revista “Venda Mais”, uma das
publicações mais importantes do Brasil nas áreas de vendas
e gestão de negócios. O encontro ocorreu nos dias 6 e 7 de
novembro e teve como palestrantes Marcelo Caetano e Raúl
Candeloro. O evento reuniu cerca de 300 pessoas em cada um
dos dias.
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Parcerias da CDL garantem vantagens
para empresas associadas
Ser associado à CDL garante
acesso a todos os serviços e
vantagens competitivas oferecidas
pela entidade, como redução
da inadimplência, controle de
crediário, consultorias, divulgação
da marca da empresa e diminuição
de contas de telefonia. Mas não
apenas isso.
Empresas que se associam à
entidade também têm vantagens
e descontos nos serviços de
empresas parceiras. Em 2018,
a CDL ampliou o número de
parceiros comerciais. Até o final de
novembro, a entidade já contava
com 15 parceiros, entre empresas
dos ramos de educação, saúde,
consultoria e entretenimento.
Para garantir o desconto, basta
informar o código de associado
à CDL quando for comprar ou
usar algum serviço de uma
das empresas parceiras. Caso
necessário, a CDL fornecerá
um documento comprovando a

associação.
Conheça abaixo as empresas
parceiras e as vantagens que você
tem em cada um dos serviços.
Todas elas também estão no site

da CDL, na aba “Soluções para
Empresas” e “Parcerias”. Por
lá, é possível acessar a página
das empresas, os endereços e
telefones de contato.

empresarial com a Joinvix. A empresa
oferece hospedagem de site por um
ano gratuitamente. Para os serviços

de locação de site, os associados à
CDL têm 20% de desconto no primeiro
ano de contratação.

WEBSITE
Os associados à CDL têm direito
a 1 hora de consultoria presencial
e gratuita sobre inclusão digital

ESCOLAS DE IDIOMAS
A Fisk oferece desconto de 20%
nos cursos de inglês, espanhol,
português para brasileiros e
informática para as empresas
associadas à CDL, seus
funcionários e dependentes.
A British and American
também oferece descontos
para associados à CDL, seus
funcionários e dependentes.
O valor do curso de inglês
fica 35% menor.
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Associados à CDL, seus
funcionários e dependentes têm
25% de desconto nas turmas
do matutino e 20% de desconto
nas turmas do noturno em
cursos de inglês e espanhol na
Rockfeller. Todo mês nossos
associados têm o desconto
garantido nas parcelas dos
cursos. Não inclui a taxa de
matrícula e os livros didáticos.
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LAZER
A CDL tem parceria com a GNC
Cinemas para a venda de ingressos
corporativos. Os associados à CDL
podem comprar ingressos conosco
por R$ 14,00 para cinema 2D
(normal) e R$ 20,00 para cinema 3D.
Os ingressos podem ser adquiridos
no setor financeiro da CDL. Caso
a quantidade a ser comprada seja
maior que dez ingressos, é necessário
verificar a disponibilidade pelo telefone
3461-2573.

COMPRAS
Os associados à CDL podem comprar
sacolas ecológicas e bobinas fiscais
com até 30% de redução do valor
original. Basta fazer parte das compras
conjuntas, uma parceria entre a CDL e
as empresas NPD e Sulforms.

SERVIÇOS
A TudoiPhone oferece 10% de
descontos na contratação dos serviços
de assistência técnica, na compra de
acessórios na loja e na avaliação do
aparelho usado na troca por um novo,
seminovo ou usado para empresas
associadas à CDL, funcionários e
dependentes. Os associados à CDL
e seus funcionários e dependentes
têm 5% de descontos na compra
de produtos na loja e papelaria
Armarinhos Mariaas.

ESTUDOS
Os associados à CDL têm desconto
de 10% nas mensalidades dos
cursos de pós-graduação na
Universidade da Região de
Joinville (Univille).
A Sustentare Escola de Negócios
também oferece descontos de 5%
a 25% para matrículas nos cursos
de pós-graduação para empresas
associadas à CDL Joinville. Os
descontos variam de acordo com
a quantidade de pessoas de uma
mesma empresa inscritas. A
Sustentare tem mais de 35 cursos
de pós-graduação, nas seguintes

áreas: Gestão, Engenharia,
Marketing, Design, Finanças,
Operações, Inovação e Tecnologia
da Informação.
A Enfael, ensino fácil de elétrica,
oferece 10% de desconto nos
cursos modulares aos associados
da CDL, seus funcionários e
dependentes. A Enfael oferece
cursos de NR10, NR35, NR06,
Elétrica, Eletrônica, 5S, Câmara e
Monitoramento e muito mais.
A Ibest Cursos oferece descontos
de 50% aos associados à CDL,
seus funcionários e dependentes.

São 80 cursos de toda rede Ibest
Cursos nas áreas de saúde,
informática e idiomas.

SAÚDE
Associados à CDL têm desconto
de 8%, na Quality Care, na
contratação de todas as
especialidades, como: clínico geral,
cardiologista, dermatologista,
nutricionista, psiquiatra e várias
outras. Funcionários de empresas
associadas e seus dependentes
também têm acesso ao desconto.
A Sames Clínica Integrada oferece
descontos de até 30% para
associados à CDL, seus funcionários
e dependentes, em diferentes tipos de
exames. Estão inclusos na parceria
exames complementares, como
clínicos, homologação de atestado,

audiometria, entre outros. Também
está inclusa na parceria exames de
imagens (mais comuns e utilizados
na saúde ocupacional) e exames
laboratoriais como hemograma,
glicose, parcial de urina, entre outros.
As empresas associadas à CDL, seus
funcionários e dependentes têm
descontos no Instituto dos Olhos:
20% de desconto nas compras
de óculos completos com lentes
WideLens Digitais FreeForm; 10%
de desconto nas compras de óculos
completos com lentes Hoya/Zeiss/
Varilux/Essilor; 15% de desconto em
óculos solares e armações diversas.

Quer ser parceiro da CDL?
A empresa que desejar ser
parceira da CDL e oferecer
descontos e vantagens
aos associados à CDL
deve entrar em contato
com o gerente comercial
Max Soel da Silva pelo
e-mail comercial@
cdljoinville.com.br ou pelo
telefone 3461-2519.
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O que esperar da economia
a partir de 2019?
CDL em Ação - Qual a
expectativa para a economia
brasileira em 2019?

Jornalista Estela Benetti: ‘Bancos
e instituições da área econômica
estão projetando crescimento de
2,5% a 2,8% do PIB em 2019”

O “CDL em Ação” procurou a
colunista de economia do “Diário
Catarinense e comentarista da
CBN Estela Benetti para saber mais
sobre perspectivas da economia
catarinense e brasileira para 2019.
A jornalista tem uma expectativa
mais otimista para o próximo ano,
mas destaca que é preciso encarar
o entrave maior do setor, que é o
déficit crescente do setor público.
“Tanto o Brasil quanto Santa
Catarina, para conseguir um salto
no desenvolvimento econômico e
social, precisam ajustar as contas
públicas e avançar na qualidade
do ensino fundamental para
todas as crianças e jovens”, diz
a especialista em economia.
Confira a entrevista
completa ao lado:
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Estela Benetti – A economia do
Brasil vai crescer num ritmo maior
do que em 2017, quando o PIB
avançou 1%, e do que 2018, que
deve fechar com alta em torno
de 1,4%. Para 2019, bancos e
instituições da área econômica
estão projetando crescimento de
2,5% a 2,8%. Os desempenhos pífios
dos dois últimos anos ocorreram
principalmente em função da
situação política e falta de reformas.
O maior otimismo para novo ano é
o novo governo de Jair Bolsonaro,
com promessas de uma política
econômica mais liberal, incluindo as
principais reformas, privatizações
e outras medidas que podem
melhorar o ambiente econômico.
CDL – Qual o maior entrave
para a economia de Santa
Catarina e do Brasil?
Estela - O Estado sofre com os
mesmos problemas nacionais. O
maior desafio é ajustar as contas
públicas, que enfrentam um pesado
e crescente déficit previdenciário,
que já chegou em R$ 3 bilhões por
ano. Para atender a um número
restrito de servidores, perto de 67
mil inativos, o Estado fica sem
condições de investir para melhorar
a vida dos mais de 7 milhões
de catarinenses. Na economia
brasileira, o maior entrave é o
déficit crescente do setor público.
O governo federal fechará o ano
com a dívida pública no patamar
de 77% do PIB e em breve chegará
a 80% do PIB, o que é insustentável
para um país em desenvolvimento,
considerando o perfil dessa dívida,
que tem alto custo de correção

anual. O déficit primário, que é a
diferença entre o que o governo
arrecada e o que gasta, deve ficar
em 1,9% do PIB. O País precisa
ajustar essas contas para que
fiquem equilibradas no longo
prazo. Do contrário, os investidores
verão nova recessão em breve e
não implantarão novos projetos. A
reforma fundamental para equilibrar
as contas é a da Previdência.
CDL – Qual o setor da economia,
no Brasil, que mais se destaca
positivamente em meio à crise?
O que diferencia este setor?
Estela - O setor que se diferenciou
no Brasil durante a recessão e
continua com bom desempenho
apesar de dificuldades pontuais
é o agronegócio. Mantém-se em
alta principalmente em função
das exportações, e em 2019 pode
crescer ainda mais porque o
mercado interno está melhorando
devido ao novo governo federal
e aos novos nos Estados.
CDL - O que podemos esperar
das políticas econômicas de
Paulo Guedes, ministro da
Fazenda de Jair Bolsonaro?
Estela - O economista Paulo Guedes
é respeitado pelo mercado pela sua
formação na liberal Universidade
de Chicago e pelo seu talento como
investidor no setor privado. Ele tem
feito diversas promessas que soam
como música para o mercado,
como as reformas da Previdência e
Tributária, privatizações, melhores
condições para investimentos em
infraestrutura e outras medidas
que podem melhorar as condições
para negócios. Uma proposta em
especial, a de abrir mais a economia
do País, gera preocupação aos
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industriais, especialmente de Santa
Catarina, porque eles alegam
que as condições para competir
com empresas estrangeiras não
são isonômicas no Brasil. Mas,
até o momento, ele mostrou que
pretende abrir o mercado somente
após ouvir os setores atingidos.
O Brasil precisa abrir mais sua
economia para o mundo, mas
precisa fazer isso mantendo
suas empresas saudáveis.

a

l
Estela – Na minha avaliação, tanto
o Brasil quanto Santa Catarina,
para conseguir um salto no
desenvolvimento econômico e
social, precisam ajustar as contas
públicas para patamares que caibam
dentro das receitas no longo prazo
e avançar na qualidade do ensino
fundamental para todas as crianças

e jovens. Com isso, quase todas
as outras demandas acabam
sendo atendidas. Isso cria um
ciclo virtuoso, melhora saúde,
segurança e investimentos. Santa
Catarina, além disso, precisa
dar uma atenção especial aos
investimentos em logística,
especialmente para as duplicações
das principais rodovias federais.

CDL - Há informações sobre
as políticas econômicas do
governo de Carlos Moisés?
Estela - Até o momento,
o novo governador
de SC não divulgou
informações
específicas sobre
política econômica.
Durante a campanha,
prometeu ajustar as
contas do Estado, adotar medidas
que melhorem a competitividade e
o empreendedorismo, incentivar o
setor de tecnologia, a educação
técnica, o turismo e o comércio
exterior. Moisés surpreendeu
ao se reunir com embaixadores
de importantes países parceiros
em Brasília há poucos dias.
Informou que o objetivo foi atrair
investimentos internacionais
e identificar oportunidades
de negócios para SC.
CDL - Quais os caminhos
necessários para o crescimento
econômico em Santa
Catarina e no Brasil?
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Saiba como fazer as pazes
com as finanças em 2019

Alexandre Poffo, expert em finanças
comportamentais e palestrante, dá sete dicas
para sair do vermelho e prosperar

1

O economista Alexandre Poffo acredita que
2019 ainda será um ano de muitos ajustes.
Mas um novo cenário, de mais otimismo, é
perceptível.
“A confiança é condição básica para os
investimentos e com ele a geração de
emprego e renda, combustíveis necessários
para o motor da economia aos poucos
começar a acelerar”, afirma Alexandre, que é
especialista em finanças comportamentais,
palestrante, mentor e coach financeiro para
alta performance, atém de dirigente da
Ordem dos Economistas / Seccional Norte/
SC e cofundador do Instituto Realizare.
Mas de nada adianta uma economia em
ascensão se a pessoa não souber cuidar
dos próprios bolsos. “Mesmo com esse
otimismo é preciso ainda ter cautela
com as finanças e continuar tomando
decisões racionais e assertivas. Terão
ganhos expressivos aqueles que souberem

Você não gerencia o que não conhece.
Conhecer exatamente suas receitas
e despesas é imprescindível para
qualquer planejamento e tomada de decisão.
Não importa como e onde, o que vale é fazer
o registro e ter disciplina, anotando todos
os ganhos e gastos, incluindo os pequenos
valores. É importante separar as despesas por
grupos (moradia, transporte, educação, saúde
e lazer). Assim você terá uma maior percepção
se está exagerando em algum item específico,
facilitando a correção para os meses seguintes.
Observar de “onde vem” e para “onde vai” o
seu dinheiro é criar consciência sobre a vida
financeira, ou seja, mesmo que você ganhe
muito dinheiro, sem controle corre o risco
de perder tudo e ainda ficar com dívidas. E
atenção: para um orçamento inteligente é
preciso ter “metas” específicas e não apenas
registrar o que já foi gasto, avaliando mês a
mês a evolução das finanças da família. Sem
esse “norte”, você desperdiça a oportunidade
de fazer correções na rota e/ou potencializar
seus resultados financeiros.
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2

aprender com as dificuldades, mas,
infelizmente, isso é para poucos. A maioria
perde tempo e energia se lamentando,
culpando tudo e a todos ao invés de criar
novas condições e oportunidades”, afirma o
especialista.
Por que muitas pessoas têm dificuldade
em concretizar seus objetivos? A resposta,
segundo ele, está na autorresponsabilidade.
A grande diferença entre os realizadores,
aqueles que fazem o “dever de casa”, é
assumir as rédeas da vida com atitude,
disciplina e persistência. Menos desculpas,
mais ação e muitas vezes renúncia
(saber dizer “não” para as compras
desnecessárias) são os ingredientes para o
sucesso na vida financeira.
A pedido do “CDL em Ação”, Alexandre Poffo
destacou sete dicas que todos podem e
devem colocar em prática para fazer as pazes
com as finanças em 2019. Confira:

Falar sobre dinheiro com a família ainda é
um tabu para muitos. Precisamos assumir a
responsabilidade e trazer o tema “dinheiro” para
o dia a dia da família. Todos devem participar desse
“jogo”. É importante que todos saibam das condições
financeiras da família ou corremos o risco de ter várias
percepções das finanças debaixo do mesmo teto;
para um pode estar tudo bem e para o outro, ruim.
Tenha certeza que será difícil algo dar certo desse
jeito. Compartilhe os objetivos e fale sempre a verdade,
mesmo que tenha cometido algum erro, procurando
aprender com ele. Crie uma cultura do diálogo em
família. Inclusive crianças a partir de cinco anos de idade
já podem e devem ser orientadas em relação à educação
financeira, especialmente no estímulo a poupar e saber
fazer escolhas. Isso tudo, obviamente, de uma forma
simples e na linguagem que elas compreendam.

e

s

3

p

e

c

i

A maioria das pessoas,
quando questionada sobre
seus objetivos de vida,
tem dificuldades em responder
prontamente. O ideal é que esses
objetivos estejam claros e definidos.
Assim o dinheiro sempre terá um
“destino” eficaz e não para compra
de supérfluos. O dinheiro precisa

a

l

ter nome: “este é o dinheiro para
compra da casa ou apartamento;
este é o dinheiro para a reserva
financeira; este é o dinheiro para
a viagem e assim vai...”. Fazer
esforços no seu orçamento,
renunciar e até mesmo poupar só
faz sentido para realizar algum
objetivo, caso contrário, todo

4

Se você quer prosperar, precisa aprender
a poupar e investir. Não importa se
mensalmente você poupa R$ 10,00, R$
50,00 ou R$ 1.000,00. O que vale é o hábito positivo
que você cria em relação a investir o seu dinheiro.
Infelizmente, a maioria não consegue poupar e o
argumento quase sempre é o mesmo: “Não sobra
dinheiro”. Isso porque deixa de pagar a si mesmo
no início do mês, quando, na verdade, a primeira
pessoa que deve ser paga é você. Isso mesmo! Ou
seja, o primeiro passo a fazer, assim que recebe
seu salário, é investir algum valor na sua conta
de liberdade financeira. A grande maioria não tem
ânimo (porque não sabe claramente o que quer)
e disposição (porque lhes falta a disciplina) para
poupar por achar que os pequenos valores não
representam muito, porém, não tem conhecimento
da importância do fator “tempo” e dos “juros
compostos”, que sempre trabalham a favor
daqueles que investem. Esperar o momento ideal
para começar a poupar é perda de tempo. A melhor
hora é agora e com aquilo que você tem.

6

Lazer e diversão também fazem parte da
vida, porém, saber que no mês seguinte
não teremos dor de cabeça com exageros
e falta de planejamento é ainda melhor. Comprar
aquela roupa, um calçado, uma viagem, enfim,
faz parte dos princípios do dinheiro, o que muitos
não entendem é que isso precisa de um limite, um
equilíbrio.

sacrifício pode se tornar frustação.
É difícil fazer esforços sem um
motivo. Portanto, tenha pelo menos
três grandes metas, lembrando
que todo dinheiro colocado fora
do seu propósito é dinheiro jogado
fora. Isso distanciar você dos seus
objetivos, ficando apenas no campo
dos “sonhos”. Pense nisso.

5

A melhor maneira de estar com as contas em
dia e evitar a inadimplência é comprar dentro
da sua capacidade de pagamento. Quem
compra conscientemente e com responsabilidade
dificilmente vai deixar de pagar. O problema
é que a maioria das decisões é tomada pelo
comportamento, ou seja, por impulsividade e
hábitos criados de consumismo. Aproximadamente
88% das decisões são emocionais e apenas 12%
são tomadas de forma racional. Pensar, pesquisar
e avaliar sempre ajudam a realizar bons negócios.
Caso você esteja com contas em atraso, faça um
plano para eliminar essas dívidas, especialmente
aquelas de juros altos, como o cheque especial e
o rotativo do cartão de crédito. Busque orientação
financeira, não tenha vergonha, tenha atitude.
Destaco o excelente trabalho que as cooperativas
de crédito (ou cooperativas financeiras) vêm
realizando junto às pessoas e às comunidades.
São instituições que operam praticamente como
um banco, onde você tem acesso a juros mais
baixos, alguns casos até mesmo sem taxas de
manutenção de conta, além de receber parte dos
lucros (sobras da cooperativa) no final do exercício.

7

Independentemente do valor que você vai
doar, ou a causa, é importante fazer algo
pelo seu próximo. Certifique-se de que este
dinheiro realmente tem o destino correto e bem
aplicado. Não importa o valor que você vai doar, o
mais importante é que você faça com convicção
e sem arrependimentos. Ainda assim, se não tiver
dinheiro para doar, pode ser algo que você tenha,
mas talvez não use mais, como roupas, calçados,
móveis etc. E ainda assim tem algo de muito valor e
sem mensuração: o seu tempo, que é seu principal
ativo. Ajudar alguém com uma palavra, uma visita,
um abraço sincero pode fazer toda a diferença.

Para conhecer essas dicas com mais detalhes e
explicações de como fazer, baixe o e-book do Alexandre
Poffo gratuitamente no site www.alexandrepoffo.com.br.
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Sindicatos assinam a Convenção Coletiva
de Trabalho 2018/2019 para o comércio

Comércio de rua de Joinville funciona em horários ampliados em dezembro, conforme acordo entre Sindilojas e Comerciários

O Sindicato dos Empregos no
Comércio de Joinville (Comerciários)
e o Sindicato do Comércio Varejista
de Joinville e Região (Sindilojas)
assinaram no dia 29 de novembro
a Convenção Coletiva de Trabalho
2018/2019. O documento define piso
e reajustes salariais, compensações,
descansos semanais, horas extras,
horários natalino e de Carnaval
e outras normas válidas para
os empregados no comércio
varejista de Joinville, tanto de lojas
de rua quanto de shoppings.
O acordo vale para o período de
1º de maio de 2018 a 30 de abril
de 2019. Todos os detalhes da
CCT podem ser conferidos no
site da CDL, em www.cdljoinville.
com.br. Abaixo, veja como ficou o
horário especial para dezembro e
início de ano no comércio local.
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ARTIGO

Dez anos de polícia
Tânia Cristina Duarte Harada • Delegada Regional de Polícia
(harada@pc.sc.gov.br / www.policiacivil.sc.gov.br)

Em maio de 2018 completei
11 anos na Polícia Civil de
Santa Catarina. Há 11 anos
decidi construir neste Estado
tão cobiçado por concurseiros
minha trajetória profissional.
Lembro que no início de carreira,
dez anos atrás, na Comarca de
São Bento do Sul, cobrava de um
agente de polícia que trabalhava
em minha equipe mais dedicação
à relevante função que ele se
dispôs a assumir quando optou
por ingressar na carreira policial.
Como resposta (nada animadora),
ouvi do rapaz: “Um dia a senhora
terá dez anos de polícia como
eu e vai me entender melhor”.
Aquilo soou como uma tragédia
anunciada, e por anos me
perguntei se aos dez anos de
Polícia Civil realmente perderia
meu desejo irracional de
“salvar o mundo” a partir de
minha comarca de atuação.
Felizmente, os dez anos vieram
e continuo sonhando, buscando,
brigando, almejando com a mesma
disposição que tinha quando

assumi minha primeira comarca,
no Oeste do Estado, que contava
com apenas 7.000 habitantes. A
profecia ruim não se concretizou,
afastando de mim a preocupação
que carregava desde que ouvi
aquela afirmação do rapaz.
Ainda relembrando o início de
carreira, aqueles 7.000 habitantes
iniciais hoje se tornaram mais de
600.000, de modo que meu nível de
responsabilidade aparentemente
aumentou. Contudo, não acredito
que hoje eu trabalhe mais do que
11 anos atrás. Apenas constato
que a forma e o foco do trabalho
é que são diferentes (e sempre
foram, dependendo da região do
Estado onde tenha atuado).
Chego então à conclusão de
que trabalhar pouco ou muito
independe das circunstâncias
em nosso entorno ou do tempo
que temos de profissão. Decorre
de algo que temos (ou não)
dentro de nós, do tamanho da
capacidade que nos atribuímos
e do comprometimento que se
tem (ou não) com uma função tão

relevante que é a de ser policial.
Depende apenas e tão somente
de nós a relevância que nossa
trajetória terá na vida de quem
depende da polícia, mesmo que se
busque culpar o tempo, a falta de
condições ideais de trabalho ou a
sobrecarga decorrente do efetivo
policial insuficiente. Creio que toda
dificuldade possa ser superada
ou ao menos minimizada e que
somente nós podemos definir
até onde queremos chegar e de
que forma impactaremos a vida
de tantos que precisam de nós.
Em uma das tantas orientações
proferidas por voluntários aos
servidores públicos a meu cargo,
ouvi de uma palestrante que
“cada um está exatamente onde
e como deve estar”. Ela está certa
e, portanto, o rapaz com quem
conversei há dez anos errou.
A culpa ou o êxito decorrente do
seu nível de dedicação é uma
escolha sua, independemente
do tempo de carreira ou das
circunstâncias em que se
trabalha. Sigo em frente!
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Um ano da
reforma trabalhista
Margarete Fernandes Santana
Advogada, especialista em Direito do Trabalho e sócia do escritório Cauduro e Morínigo

A reforma trabalhista, instituída
pela Lei nº 13.467/2017, vigente
desde 11 de novembro de 2017,
trouxe mudanças necessárias
para flexibilizar e modernizar
as relações de trabalho.
Segundo pesquisas realizadas nos
Tribunais Regionais do Trabalho,
nestes 12 meses de vigência da
reforma trabalhista o ajuizamento
de novas demandas reduziu 36,5%.
Já se trata de um reflexo positivo
da alteração na legislação, que
trouxe limites e regras igualitárias
para as partes do processo.
Além das alterações contratuais,
como o fracionamento de férias,
fim das horas in itinere, entre
outros, a reforma modificou
alguns aspectos processuais
que não estavam presentes na
legislação anterior, objetivando

22

frear o ajuizamento de ações
temerárias e dar mais efetividade e
celeridade à Justiça do Trabalho.
Dentre as novas regras processuais,
destaca-se o pagamento de
honorários periciais pelo reclamante,
mesmo que beneficiário da justiça
gratuita, em caso de resultado
desfavorável na perícia judicial.
Outra possível causa para a
redução das demandas judiciais
é a condenação em honorários
de sucumbência, que se trata da
obrigação da parte que perdeu
o processo de arcar com os
honorários do advogado da
parte contrária, procedimento
não aplicado anteriormente.
Antes da vigência da nova
lei havia uma enxurrada de
ações trabalhistas que eram
verdadeiras aventuras jurídicas

em busca de proveito econômico,
ocasionadas principalmente pela
ausência de consequências aos
litigantes, lacuna que foi sanada
pela reforma trabalhista.
Desta forma, apesar de inexistir
jurisprudência consolidada sobre as
alterações da reforma trabalhista
e a legislação ainda conferir
certa proteção ao empregado, a
reforma buscou trazer limites para
evitar a banalização da garantia
do amplo acesso à justiça.
Ao contrário do entendimento de
alguns membros da sociedade, não
se trata de redução de direitos do
trabalhador, mas, sim, da busca pelo
equilíbrio nas relações trabalhistas,
possibilitando direitos igualitários
para as partes envolvidas.
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