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• DE 03 A 14 DE NOVEMBRO 
Lojistas retiram kits da campanha
das 8 às 19h - segunda à Sexta
das 8 às 13h - sábado

• A PARTIR DO DIA 16 DE NOVEMBRO 
Campanha iniciará nos estabelecimentos que aderiram à promoção

• 12, 19 E 30 DE DEZEMBRO 
Sorteios acontecem às 17h na sede da CDL, com a presença da direto-
ria, associados da entidade e auditores. Aberto ao público

• 30 DE DEZEMBRO 
Último sorteio e término da campanha

PROGRAME-SE:

Contagem regressiva 
para o maior Natal 
de todos os tempos...
VENHA FAZER PARTE!
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3028-6744
AGÊNCIA FLORESTA

RUA SANTA CATARINA, 558

Estamos começando mais um mês de grande im- clientes. Eles estão recebendo orientação desde o cálculo 
portância para o comércio joinvilense. É em novembro dos custos e organização até a forma ideal de abordar o 
que Campanha do Natal Premiado 2009 estará nas ruas, consumidor. Foram quatro meses de trabalho que resul-
através dos cupons, adesivos, bandeirolas, urnas e divul- tou na formatura. Este é um importante projeto coorde-
gação dos prêmios que serão sorteados nos dias 12, 19 e nado pela Câmara Setorial de Gastronomia e 
30 de dezembro. Entretenimento da entidade.

A CDL está recebendo a adesão de diversas lojas e Não podemos deixar de enaltecer o café beneficen-
estabelecimentos comerciais de Joinville e região e esta te promovido em prol do Lar Betânia. Foram arrecadados 
constatação garante o sucesso da campanha. Mas tem mais de R$ 8 mil que será utilizado na manutenção da 
muito lojista que ainda não percebeu as vantagens de entidade que cuida de pessoas idosas. É importante po-
participar desta campanha. Só para ter uma ideia, são der contar com a comunidade que participou e ajudou a 
mais de R$ 100 mil em prêmios, além de que os clientes arrecadar este dinheiro para o Lar Betânia. Também é 
preferem comprar em lojas que participam da campa- muito gratificante saber que quando se tem parceria, 
nha para concorrer aos prêmios. No dia 16 de novembro, tudo dá certo.
os consumidores já poderão começar a usufruir desta Para novembro, temos vários eventos interes-
grandiosa campanha. Desta forma, o comércio se movi- santes e que contam com o apoio e a parceria da CDL. 
menta para o mês natalino. Teremos o Stammtisch no dia 14 de novembro, em 

Novamente nesta edição estamos publicando os Joinville, numa festa bastante animada que o pessoal 
horários de Natal e de Ano Novo para que as pessoas pos- da Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento 
sam acompanhar o que estará aberto e fechado durante e s t á  o r g a n i z a n d o  c o m  o u t r a s  e n t i d a d e s .  
todo o mês de dezembro/09 e janeiro/10. Esta é uma ma- Realizaremos o Festival do Lojista, marcado para o dia 
neira que encontramos de orientar os lojistas e clientes 28 de novembro, em Balneário Barra do Sul, como for-
que realizam suas compras antecipadas. ma de integração e confraternização com os associa-

dos da entidade.O informativo de novembro traz diversas informa-
ções interessantes, como a requalificação do centro de Por fim, continuaremos lutando pela classe lojista 
Joinville e auxílio na confecção de calçadas; as novidades de Joinville, participando e debatendo sobre ações e pro-
do cartão da Zona Azul da cidade, além da homenagem jetos que tragam o bem comum. Quero agradecer pela 
que a CDL prestou à RBS TV pelos 30 anos da emissora em parceria e apoio de entidades e instituições. Tudo é fruto 
Joinville e pelo início da transmissão digital na região. de muito trabalho e dedicação e vamos prosseguir neste 

caminho de trabalho e esforço contínuo. Contem com a Também trazemos neste informativo a formatura 
CDL!da segunda turma de formando do projeto A Boa Mesa, 

que está capacitando os funcionários da rede gastronô-
mica de Joinville para realizar um bom atendimento aos Tenha uma boa leitura!

Novembro: inicia por completo 
a Campanha Natal Premiado
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Já está disponível a 2ª Via 
da fatura do SPC na tela 
de consultas da SASFX.

ASSOCIADO
Acontece neste mês de novembro mais uma edição do “Sábado Mais”, em que 

o comércio de rua de Joinville funcionará no dia 7 com horário estendido até às 18 
horas. A iniciativa é da CDL Joinville.

Os shoppings de Joinville funcionarão em horário normal, ou seja, das 
10h às 22 horas.  A finalidade do “Sábado Mais” é proporcionar ao consumidor 
maior comodidade para efetuar suas compras. 

Dia 7 de novembro

A diretoria da CDL prestou uma homenagem à RBS TV 
pela passagem dos 30 anos da emissora em Joinville e parabe-
nizou o veículo de comunicação pelo lançamento da TV Digital 
na cidade. A homenagem aconteceu no início de outubro e 
contou com a presença do presidente da CDL Joinville, Raulino 
Esbiteskoski; o presidente da FCDL/SC, Sérgio Medeiros; dire-
tor Distrital da Federação (19° Distrito), Antenor Pinheiro 
Júnior, além dos vice-presidentes da entidade joinvilense.

Na opinião do presidente Raulino Esbiteskoski, a TV 
Digital é mais uma tecnologia que surge para beneficiar as 
pessoas nestes tempos modernos. Equipamentos portáteis, 
como alguns modelos de telefone celular, televisão portátil e 
laptops, desde que equipados com o receptor adequado, irão 
receber o sinal digital. Com estes equipamentos será possível 
assistir à programação em qualquer lugar, desde que dentro 
da área de cobertura. 

Na mesma ocasião, a Lojas Salfer foi homenageada pe-
la RBS TV por ter sido a primeira anunciante da emissora em 
Joinville. A Lojas Salfer esteve representada pelo presidente 
Vanderlei Ilídio Gonçalves.

Diretoria da CDL presta homenagem à RBS TV
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EMPRESAS QUE JÁ ADERIRAM À CAMPANHA NATAL PREMIADO 2009

A partir do dia 16 de novembro, inicia a Campanha pulsionar as compras no comércio de Joinville, movimentan- Os sorteios vão acontecer nos dias 12, 19 e 30 de de-
Natal Premiado da CDL Joinville 2009. As lojas participantes do a economia da maior cidade catarinense e, além disso, zembro, na sede da CDL Joinville (rua Ministro Calógeras, 867 
vão estar entregando cupons aos consumidores que efetua- premiar os clientes com mais de R$ 100 mil em prêmios. - centro) e os cupons vão valer para todos os três sorteios.
rem suas compras a partir de R$ 30,00. Com a adesão, o lojista recebe um Kit completo conten- Os lojistas que desejarem participar da Campanha 

Com este cupom, o consumidor terá a chance de con- do bandeirolas, urnas, cartazes e adesivos para identificar a Natal Premiado CDL Joinville 2009, podem efetuar suas ade-
correr a três 3 automóveis Celta 0 Km, 3 Honda Biz 0Km e 6 loja, além de uma quantidade de cupons a serem distribuí- sões pelos telefones: (47) 3461-2551 ou 3461-2548 ou pelo 
televisores LCD 32 polegadas. O objetivo da campanha é im- dos aos clientes. e-mail: natalpremiado@cdljoinville.com.br.

Campanha Natal Premiado inicia neste mês de novembro

ADHEMAR GARCIA      • Jobrasil  • Franci Modas • Angelis modas • Ary Auto Peças Ltda MORRO DO MEIO
• Madrilu Magazine • Pura Harmonia• Lolas MR• Olair modas • Pag Modas • Toninhos Magazine
• Gugui Modas • Romalar• Sibara• Silvia Magazine • Móveis Estrela • Acapel Comércio 
• Mercado Tiane • Farmácia Kura Farma• Magic Vídeo• Company Calçados • Vando Pneus Representação
• Leia Modas • Isa Presentes• Loja Ritmann• Calu Presentes • Supermercado Amaral • Freitas Pneus
• Essencial Modas • Supermercado Madel• Casa Sofia• Mocellin Material Construção • Cecília Modas • MC Informatica
• Princesa Aviamentos • Loja Marbus• Confecções Roscel• AR Material de Construção • Pontal das Fábricas • Ponto certo Colchões

• Compu Smart • Comercial Meurer • Caf informatica • Am tecidos • Dois Irmãos
AMERICA • Ótica Rio• JS Pisos • Five Star Magazine • Rita Hammes 
• SARDANHA REFRIGERAÇÃO • Espaço H• Cherry Modas • Femali Ideals NOVA BRASILIA
• Minas Brasil • Mercado da Torre• Sonhos e Bebês• Panificadora e Mercado 5 ESPINHEIROS • Letícia Modas
• Gabivel Veiculos • Silvia Biquine• Bella OpticaEstrelas • Material de Construção Daiane
• Móveis Stein • Pole Modas• Papelaria Príncipe• Moto Tec Comercio de Peças • Retalhos Iracema PARANAGUAMIRIM
• Affonso Dunke • Supermecado Ronchi• Anabel Magazine • Mila Modas
• Galeria Imóveis • Iris Modas• XV de Novembro calçados ESTEVAO DE MATOSBOEHMERWALD • Ziff Colchões
• JK Pneus • Edna Modas • Ale Modas• Mini Mercado Zorthea Ltda • Big Bem • Suprema Acessoria Contábil
• Stage Music • Vittoria Gilson• Klaus Auto Peças • Cia do esporte • Móveis Sintonize
• BrasilAuto • Francioli Magazine Ltda • NK'S Comércio de roupas • Via Mond FATIMA • Colonetti Cia Ltda

• Pague Menos• Koentopp Veículos • Vil Modas • Eli Magazine• Bazar Gisa • Mercado Rio Fortuna
• Kater Confecções• Luma Automóveis • CH Confecções • Dadmer Moda Intima • Caral Zermiani• Açotem
• Costa lino Calçados• Moveis America • Ponto Certo Confecções
• Construville • Pimenta Rosa BOM RETIRO        • Ótica Amaral PARQUE GUARANIITAUM
• Special Modas• Tintoretto • Hezija Presentes • Sonia Magazine• Notebook Century • Cantinho da Dilce
• Jobrasil• Ki Korpo • Fordville Peças e Acessórios • Musical Joinville • Charmmant Magazine
• Authentic Sports• Centro de formação               • Angie Modas • Bazar Beija Flor • Dast Comercio de Confecções PETROPOLIS

de condutores • Benta Alves Ltda • Magazine Marconatto• Yerp Distribuidora • BEC Comércio Auto Peças
• KG Motos BUCAREIN • Mini Mercado Schinkal • Karisma Modas• Notway notbooks • Via Montenapoleone

• Jobrasil • Breitkopf Motos • Material de Construção Barbieri • Supermercado Avenida• Wordls games • Apoio Material de Construção 
• Loja da Bíblia• Cida Modas • Comercial Adriano • Marta Modas• Casa Guinther • Romeu Retzlaf 
• Yang Modeladores• DVA Pneus • Flamingo • Sônia Modas
• Promacal• Kleine Kinder • Restaurante Harmonia Lyra FLORESTA • Grece Magazine PIRABEIRABA
• WS Comércio de Borrachas • Vera Cruz Material de • Borracharia Pirabeiraba• Só Saias • Mercado São Luiz
• Loja Dina Construção • Posto RichardANITA GARIBALDI • Lacoste

• Clavi Video Locadora • Pura Prata • Barni Refrigeração • Tip Top• Starmays Confecções ITINGA
• R. Sports • Ótica Everson • Ilumina Material de construção • Joviers • Carmem Modas
• Lira Brasil CENTRO • Skina Sul Comércio • Supermercado Clemente• Perfil Lingerie • Mini Mercado Itinga

• Canaã Bolsas e acessórios• Amazon Pet Artigos     • Sueli Magazine • Viviane Modas• Sidy Relojoaria e Ótica • Loja Maciel
• Cacau Showpara animais • Luiza Modas • Yes Bras • Triângulo Imóveis Ltda • Nilson Eletromóveis
• Ravelli• Shopping das tintas • 2 Irmãos• Ótica Muller • Lojas Bruske
• Relojoaria Pérola• Betina Modas • BSD Joinville• Fraça e Machado Estúdio • Luau CalçadosJARDIM IRIRIU
• Jordanni Jóias • Isabel ModasFotográfico • Mercado Pague Menos • Leonir Roque
• Perfil LingerieATIRADORES • Tina Modas• Ótica Globo • MD Comércio de Aviamentos • Rose Modas

• Olivia Modas • Primazzia • Lika Modas• Juana Confecções • Posto Monte Mariá Ltda
• Ótica Manchester • Ambiental Distribuidora• AVG Games • Aladi Fontes SAGUACU

AVENTUREIRO • Andaraki Calçados Ltda • Confecções Dapa• Meu bebê • Soficar Auto Peças
• Joyce Modas • Terra Brasilis • Geani Modas• Jô Calçados • Lory CenterJARDIM PARAISO
• Eliane Leite • Ótica Grendelli • Mercado Muller• Vande Moveis
• Danielle Modas • Turma da Cuca • Dayani modas• Lolita Comércio de Vestuário GLORIA SANTA CATARINA
• Ana Modas • Cristal Relojoaria • Pyjamas & Cia • GM Modas• Supermercado Corsi• Confecções Dois Rios Ltda
• Cristiane Presentes • Racco Cosméticos • Flora Bachtold • Automóveis Quinze• Mega Store Malhas
• Loja Modaville • BARATO MANIA • Expoville• Sedução Modas • Ana Confecções SANTO ANTONIO
• Supermercado Benvenutti • CHOCANTE FESTAS E • Loja Nativos • Joao David• Precisão de Cópias • Marli Magazine
• Stop Variedades CHOCOLATES • Peterhans  Jóias e Relógios • Loja Felipe
• J.S Pneus • Ótica Real • Grind Skater shop GUANABARA SAO MARCOS 
• Gisa Modas • Freitag & Cia • Mercadinho Guanabra • Veículos Stein Ltda• H Sports JARDIM SOFIA
• Cátia Modas • Ótica Lux • Déia Collection • Loja Stop• Discolandia
• Tambosi Material de • Esquinão da Economia • Primavera Sport Center • Mailing• Lojas Salles VILA NOVA 

• Néia ModasConstrução • Fred Pneus • Angel Modas • Styllus Magazine
• Versatil• Mercadinho Gêmeas • Optica Jorgi • Vidroville Vidraçaria Ltda • Mercado ThaisCOMASA

• Panificadora Lider • Rochelli • Mulita Magazine• Mercado Rochedo• Schmidt Modas • Comercial Preço Bom
• Joalheria Paris • Nilson Eletromóveis• Keila Modas• CB Comercial

BOA VISTA • Gira Comércio de Pneus • Comercio de ferregens • Juli Modas• Lingeries Dullor JARIVATUBA
• Facilit Bebidas • Edna steffens Menestrin • Nobrelack tintas • Mercado Alvorecer
• Dide Modas • Turma do agito COSTA E SILVA • Mary Modas • Lojas Pauli • Diginort
• California Presentes • Penelope Charmosa• Relojoaria Klix • Auto Posto São Benedito • Supermercado real
• Nicole Modas • Comercio de Frutas Zanoti • Point da Criança IRIRIU • Elétrica Lar 
• Mifean Modas • Bepler Magazine • Diva Comércio• Comercial Pescaça JOAO COSTA • XV de Novembro            
• Dide Modas • Primavera Sport Center • Dani Magazine • Moni Modas• Ótica Beatriz Material de Construção
• Nany Modas • Pimenta Brasil • Mesh Comercio Varejista • Ponto a Ponto Artes• Posto Veneza • Upper Jeans
• Vanessa Modas • Molas Joinville • Souza Magazine• Victhoria Magazine • Mania Variedades

Atualizado em 16/10/2009
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Artigo da 
Consultora

Gisele de Oliveira Werner e Aline Michele Hoepers

Vivemos em um mundo totalmente globalizado, on-
de as informações e tendências mudam muito rapidamen-
te. E para uma empresa alcançar o sucesso e estar bem posi-
cionada no mercado é preciso dar a devida importância de 
se investir na gestão e na profissionalização da empresa atra-
vés de seus bens mais preciosos que fazem a sobrevivência 
ou não da empresa, que é o capital humano.

Neste mundo globalizado em que vivemos é preci-
so constantemente conhecer um pouco de tudo, por isso 
a enorme importância da constante qualificação para 
não esquecermos de detalhes que são essencialmente 
importantes nos processos da micro, média e grande em-
presas, pois sem esses processos não é possível fazer com 
que a empresa cresça e evolua.

Além da grande verdade absoluta em que muitas 
empresas têm se deparado que “produto e preço não são 
mais os únicos itens que fazem a diferença” e sim o “aten-
dimento diferenciado e com qualidade”.

E foi pensando nesta enorme necessidade que o 
Centro de Treinamento preparou um calendário muito 
bem elaborado e totalmente direcionado à melhor épo-
ca do ano para o nosso segmento comércio varejista. 

Com treinamentos focados na real necessidade 
desta época que irá trazer grandes lucros à empresa que 
investir e preparar seu quadro de pessoal para encantar e 
fidelizar clientes, confira e não deixe de participar, os pre-
ços estão super acessíveis:

ANÁLISE DE CRÉDITO 
Datas: 03 a 05 de Novembro
Ministrante: Renivaldo José Sebben
Investimento: Associados: 2 x R$ 62,45 / Não Associados: R$ 69,95
APURAÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDAS 
Datas: 04 e 05 de Novembro
Ministrante: Luiz Carlos Vale Aguilar
Investimento: Associados: 2 x R$ 48,45 / Não Associados: R$ 62,45 
PALESTRA: RH E OS PRINCIPAIS DIREITOS 
E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
Data: 5 de Novembro
Ministrante: Astridt Hofmann
Investimento: Associados: 12,00 / Não Associados: R$ 18,00 
TÉCNICAS DE VENDAS AVANÇADO
Datas: 09 a 12 de Novembro 
Ministrante: Raul Marcos Werlich
Investimento: Associados: 2 x R$ 65,95 / Não Associados: 2 x R$ 72,95
ORATÓRIA
Datas: 09 a 12 de Novembro 
Ministrante: Dra. Monika Schlunzen Monguilhott
Investimento: Associados: 3 x R$ 65,30 / Não Associado: 3 x R$ 79,96
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 
Datas: 16 a 19 de Novembro
Ministrante: Fernando Bade
Investimento: Associados: 3 x R$ 51,63 / Não Associado: 3 x R$ 56,63
VENDENDO COM INTELIGÊNCIA 
Datas: 18 e 19 de Novembro
Ministrante: Luiz Marinho
Investimento: Associados: 2 x R$ 49,45 / Não Associado: 2 x R$ 64,45
COMUNICAÇÃO E NEGOCIAÇÃO EFICAZ 
Datas: 23 a 25 de Novembro
Ministrante: Marcio Magalhães
Investimento: Associado: 2 x R$ 62,45 / Não Associado: 2 x R$ 69,95

Qualificação da mão de 
obra para época natalina

Com uma arrecadação de R$ 8.855,00, o Café ceiras, e também de promover uma confraternização. Na oca-
Beneficente em prol do Lar de Idosos Betânia, realizado recen- sião teve sorteio de obras de arte para os participantes.
temente pela Câmara Setorial de Empreendedoras da CDL O evento contou com a parceria de diversas empresas 
Joinville, foi um grande sucesso de participação. O evento acon- e instituições, entre elas a Bunge, Sítio Novo, Champs 
teceu no Restaurante Família Holz e contou com a presença de Elysees Cabeleireiros, Viapaxbio, Giassi Supermercados, 
aproximadamente 200 pessoas. Monika Schulz Eventos, Família Holz Restaurante, Cida 

O valor arrecadado foi repassado ao Lar de Idosos Modas, Joyce Modas, Programa Fabíola Bernardes, Impacto 
Betânia na reunião plenária da CDL de outubro. O objetivo do Sonorização, Sabor e Saúde, Distribuidora Sardagna, 
evento foi de arrecadar recursos para a manutenção do Lar de SENAI, Mercado Tiane e fornecedores, Rose Reis, Semente 
Idosos Betânia, que atualmente passa por dificuldades finan- da Terra e Barco Príncipe.

Café Beneficente em prol do Lar 
de Idosos Betânia é um sucesso

Estão abertos os Processos Seletivos de final basta buscar uma declaração de associado com o depar-
de ano nas Instituições Educacionais que a CDL tem tamento comercial e apresentar nas respectivas escolas 
parceria. Com bons descontos estendidos aos asso- para obter os descontos.
ciados, dependentes (funcionários) e colaborado- Dúvidas sobre os descontos, entre em contato com 
res da CDL. o Centro de Treinamento da CDL (Anderson e Gisele) ou 

Para conhecer os descontos, cursos e instituições, no Departamento Comercial (Aline).

Descontos em instituições educacionais para associados

Em breve, as vagas rotativas de estacionamento de Será preciso fazer um cadastro prévio, com o fornecimen-
Joinville vão ganhar um novo sistema. O assunto foi um dos to do número da placa do veículo e outros dados. Na cen-
temas apresentados na reunião plenária da CDL Joinville no tral, o atendente registra o pedido e pronto. É só ir embo-
mês de outubro. Agora, além dos costumeiros bloquinhos ra, sem raspar o bloquinho. Aí, quando o fiscal chegar, fará 
utilizados pelos motoristas, haverá a possibilidade de reser- a consulta da placa do veículo, através de um minicompu-
var a vaga por meio eletrônico. tador interligado ao sistema. Se estiver tudo certo, é ape-

nas feito o registro. Senão, o motorista será advertido pe-Com este novo sistema, o motorista poderá ativar 
lo monitor.por telefone celular ou internet a vaga que irá ocupar. 

Cerca de 200 pessoas
participaram do evento
e que arrecadou
mais de R$ 8 mil

Apresentado novo formato da Zona Azul de Joinville
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A região de Joinville entrou definitivamen- trocar os antigos LPs de vinil por CDs, os filmes 
te para o rol de novas tecnologias aplicadas aos fotográficos por cartões de memória ou então as 
veículos de comunicação. Com a chegada da TV fitas de vídeos pelos DVDs.
Digital, abre o espaço para a possibilidade de Na tela da TV, a vantagem mais visível da 
assistir televisão pelo celular ou aparelhos por- transmissão digital é o fim dos fantasmas e ruí-
táteis em qualquer lugar. Este foi um dos assun- dos, um conforto que apenas os consumidores 
tos da reunião plenária do mês de outubro, reali- de TV por assinatura vinham podendo desfrutar. 
zada na sede da CDL Joinville, e que contou com Todos vão poder assistir à sua TV quando estive-
a participação do diretor da RBS na região, Luiz rem fora de casa, no ônibus, na van, no carro ou 
Cardoso. ter uma televisão portátil, como se fosse um rá-

Desde o dia 8 de outubro, a RBS TV Joinville dio de pilha. Isso porque a TV Digital vai permitir 
passou a fazer suas transmissões por sinal digi- a recepção em movimento, com qualidade per-
tal. Um grande evento realizado na sede da emis- feita, em aparelhos portáteis, como celulares.
sora na maior cidade catarinense marcou o início Outra grande diferença da TV de alta defi-
deste processo tecnológico. nição para a TV comum é a abrangência do al-

Diversas autoridades estaduais, regionais e cance da câmera, imitando o potencial do olhar 
municipais participaram do lançamento da TV humano e ampliando a visão para as laterais. 

nova tecnologia. “Joinville passa a ter o que há de melhor em Digital na região. Entre os participantes estavam alguns inte- Com a nova tecnologia, o sinal digital pode ser recebido em 
televisão no mundo. Isso reitera o compromisso que temos grantes da diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas que foram aparelhos em movimento, permitindo que você assista ao 
com a cidade e região”, destaca o presidente do Grupo RBS, conferir de perto esta nova tecnologia. Também estiveram pre- seu programa favorito em qualquer hora e local. Assim será 
Nelson Sirotsky.sentes o presidente da Federação das CDLs de SC, Sérgio possível acompanhar a programação em automóveis, ôni-

Até 2016, todo o sistema analógico brasileiro será con-Medeiros; o presidente do Grupo RBS, Nelson Sirotsky; o prefeito bus, entre outros. Isso não é possível com recepção de TV ana-
vertido para digital, o que proporcionará ao consumidor a Carlito Merss; o governador Luiz Henrique da Silveira e ainda o lógica.
interatividade imediata com a programação de televisão.coordenador distrital da FCDL/SC, Antenor Pinheiro Júnior. Equipamentos portáteis, como alguns modelos de tele-

Joinville é a 25ª cidade brasileira com TV Digital, sendo Para o presidente da CDL Joinville, Raulino Esbiteskoski, fone celular, televisão portátil e laptops, desde que equipa-
a segunda cidade catarinense com transmissões digitais em esta inovação é importante para toda a sociedade, pois é a su- dos com o receptor adequado, irão receber o sinal digital. 
caráter definitivo. A primeira foi Florianópolis, que iniciou as peração de mais uma etapa que revoluciona o modo de ver te- Com estes equipamentos será possível assistir à programa-
transmissões em 5 de fevereiro de 2009. Das 25 cidades bra-levisão. “A região ganha muito com esta iniciativa. Já o comér- ção em qualquer lugar, desde que dentro da área de cobertu-
sileiras com TV Digital, 18 são capitais e 7 são cidades pólo.cio vai se beneficiar com a comercialização dos aparelhos e dos ra. Entre as novas aplicações que a TV Digital em alta defini-

Na TV Digital, os sons e as imagens são digitalizados e conversores que possibilitam o acesso à TV Digital”, explica. ção traz, estão a possibilidade de ver diferentes ângulos de 
transmitidos com o mesmo tipo de linguagem dos computa- câmera em um mesmo canal e a transmissão de informações Quem se antecipou e já comprou um aparelho conver-
dores. O processo é muito semelhante ao que fez a população e dados simultaneamente à programação.sor ou uma televisão que recebe o sinal poderá apreciar esta 

TV Digital revoluciona modo de assistir televisão 
e garante imagem e som em alta definição

1 NO ESTÚDIO
As imagens e o som gravados são 
encaminhados para um conjunto de 
equipamentos, que inserem os comerciais e 
a programação vinda de outras geradoras. O 
conteúdo vai para um equipamento que faz 
a conexão.

2 TORRE DE TRANSMISSÃO
Imagens e sons são digitalizados e 
transmitidos por ondas eletromagnéticas 

 

em UHF.

3 ANTENA
O sinal da TV Digital é transmitido pelo canal 
33. Por isso, é necessário uma antena UHF. 
Em áreas onde o sinal é forte, pode ser 
usada uma antena interna. Em regiões mais
afastadas da torre de televisão, é 
recomendado o uso de uma antena externa.

4 CONVERSOR
Há televisores que já vêm preparados para 
captar o sinal digitalizado, mas ainda são 
poucos. A maior parte, tanto modelos de 
tela plana ou mesmo as TVs de 
tubo, precisam de um conversor (também 
chamado de set top box) para interpretar 
o sinal digitalizado.

5

5 TELEVISORES
• Os modelos mais indicados para o 
telespectador aproveitar os benefícios 
da TV Digital são as TVs de plasma 
ou LCD. Os modelos que aproveitam 
melhor todas as vantagens da
nova tecnologia são Full HD 
1.080p, em que a imagem 
completa é projetada na tela 60 
vezes por segundo. O sinal digitalizado 
pode ser captado em notebooks e 
celulares – desde que adequados 
para a TV Digital. Equipamentos 
portáteis em carros e ônibus poderão 
ter acesso ao sinal. Mesmo em 
deslocamento, não haverá cortes 
nem interrupções.

• Independentemente de modelo 
e ano de fabricação do televisor, o 
aparelho necessita ter entrada de 
áudio/vídeo. Aparelhos apenas com 
conexão para os fos da antena não 
podem ser conectados ao conversor.

• Aparelhos mais antigos, de tubo, 
têm sobrevida, mas sem proporcionar 
a qualidade total da TV Digital, como 
a imagem na proporção de cinema.

DO ESTÚDIO ATÉ A SUA TELA

4

32

1

Integrantes da CDL e FCDL com o presidente do Grupo RBS
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Ainda este ano devem começar as obras de revitalização do 
Centro de Joinville. Os trabalhos iniciam na rua 15 de Novembro, 
entre as ruas do Príncipe e a Blumenau. Durante a reunião plenária 
da Câmara de Dirigentes Lojistas do mês de outubro, integrantes 
da Prefeitura de Joinville apresentaram o programa Calçada Legal, 
que propõe a construção de calçadas padronizadas, por adesão, 
com a possibilidade de financiamento.

Dentro do projeto de revitalização, a calçada será feita com 
paver, haverá substituição de algumas árvores que estão condena-
das naquela região e será implantada uma ciclovia, além disso o 
estacionamento deixa de ser 45°. O local terá novas floreiras, lixei-
ras, bancos, postes de iluminação dentro do padrão que a 
Prefeitura vem adotando nas demais praças e ruas. Estas novas cal-
çadas levam em consideração aspectos paisagísticos e de acessibi-
lidade, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

De acordo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento 
e Urbanização de Joinville (Conurb), Tufi Michreff Neto, a Prefeitura irá 
executar a obra e cobrará, em parcelas, dos donos dos imóveis, que são 
responsáveis por manter as calçadas conservadas.

“Esta ação não vai se resumir somente na região central. 
Estamos desenvolvendo ações de fiscalização para que os proprie-
tários de residências ou estabelecimentos comerciais de outros 
bairros também possam se adaptar a este programa”, ressalta 
Michreff. Ele informa que a previsão de entrega é para o início de 
fevereiro, se o tempo colaborar.

Uma parte da calçada será destinada aos ciclistas, com a cons-
trução de uma ciclovia, e algumas árvores serão substituídas. O 
programa “Calçada Legal” abrange a reforma de todo o Centro da 
cidade, padronização de calçadas e a implantação de uma rede in-
terligada de ciclovias em toda a região central, prevista para 2010.

Durante  a reunião plenária, o  presidente da CDL, Raulino 
Esbiteskoski, solicitou a remoção das árvores e a implantação prévia 
da rede subterrânea de energia, para evitar que seja necessário refa-
zer as calçadas. Já o sistema de iluminação depende da aprovação de 
orçamento e já foi incluído no projeto de requalificação do Centro.

Atualmente, vários imóveis estão com as calçadas em des-
conformidade com a lei e, por isso, os donos estão sujeitos à notifi-
cação e multa. O proprietário que for notificado por uma irregulari-
dade na calçada tem 30 dias para corrigir o problema. Caso contrá-
rio, pagará multa de cerca de R$ 1.650,00.

Programa Calçada Legal e requalificação do centro 
de Joinville são apresentados aos lojistas

Está marcada para o dia 28 de novembro, durante todo o Não vai faltar diversão e lazer para os participantes.
dia, uma grande confraternização dos associados da CDL “Esta é uma maneira que encontramos para realizar nos-
Joinville como forma de integrar as pessoas que trabalham no sa confraternização de fim de ano. Estamos realizando em no-
comércio lojista da cidade. O evento está sendo organizado e pro- vembro porque sabemos que o mês de dezembro é complica-
mete integrar os associados da entidade. do por causa das compras e do horário natalino estendido do 

A integração será realizada na Chácara do Douglas, comércio”, explica o presidente da CDL, Raulino Esbitekoski.
em Balneário Barra do Sul, num local agradável e com toda Informações e compra de adesões podem ser feitas 
infraestrutura montada para atender os associados da CDL. pelo telefone (47) 3461-2527 (com Fabiane).

Integração de fim de ano movimentará 
setor lojista e associados da CDL

Imagens de como ficará a rua 15 de Novembro

Stammtisch
No dia 14 de novembro, das 10 às 

18 horas, a CDL Joinville e parceiros 
organizam o Stammtisch. Serão dis-
ponibilizados espaços para 30 gru-
pos. Mais informações no telefone 
(47) 3461-2515 (com Marcos).
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Assuntos como o 11º Encontro Catarinense de 
Líderes Lojistas, a Campanha Natal Solidário/Pedágio 
do Brinquedo, a Campanha do SPC Santa Catarina 
2009 e também o programa Safe (Sistema de 
Administração Financeira de Entidades) foram os des-
taques na reunião do Conselho de Gestores de CDLs (Câ-
maras de Dirigentes Lojistas). Também foi ressaltado o 
Programa de Integração e Desenvolvimento de 
Gestores da CDL.

O evento contou com a participação de represen-
tantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Joinville: 
a superintendente Sônia Vailati, e o coordenador de 
SPC/TI, Jean Gutstein. Eles avaliaram como positivo o en-
contro que debateu assuntos de interesse da entidade.

A reunião aconteceu no Hotel Intercity, em 
Florianópolis, e foi coordenada pelo vice-presidente 
de serviços do SPC/SC e presidente do Conselho Diretor 
do SPC Santa Catarina, Ivan Roberto Tauffer.

“Competências Essenciais para Resultados em Vendas 
Natalinas” é tema de palestra neste mês, em Joinville

Integrantes da CDL Joinville participam da reunião 
do Conselho de Gestores do SPC e do PIDG



Dicas

PÓS-VENDA, FAÇA DO SEU CLIENTE                                       
O SEU MAIOR VENDEDOR
Autora e Editora: LINKQUALITY

Sinopse: Neste vídeo você terá a filosofia de um pós-venda 
que funciona, o seu conceito, as ações  e atitudes que dão 
certo, cases de outras empresas, o perfil ideal das pessoas, o 
comprometimento da empresa, a criação de parâmetros 
informais para as pessoas agirem, os ajustes ao longo do 
caminho, a preocupação com cliente, os ganhos de preço e 
dezenas de dicas para sua empresa colher todos os benefícios 
dos pós-venda.
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Após quatro meses de treinamento e capacitação, vice-presidente de Marketing, Carlos Grendene. O objetivo é capacitar garçons, maitres, gerentes de 
aconteceu no dia 19 de outubro a formatura dos partici- estabelecimentos alimentícios e de entretenimento para Esta é a segunda turma que recebe orientação sobre 
pantes do projeto A Boa Mesa, curso promovido pela receber bem os clientes. Segundo o presidente da CDL o funcionamento e operação de um estabelecimento de 
Câmara de Gastronomia e Entretenimento da CDL Joinville, Raulino Esbiteskoski, o grupo também teve aulas gastronomia e entretenimento. Também receberam dicas 
Joinville, em parceria com a Universidade da Região de de empreendedorismo, excelência no atendimento, psicolo-de equipamentos de segurança, gerenciamento e admi-
Joinville (Univille). Representando a CDL, estava presente o gia do consumidor, noções de sistemas operacionais e cultu-nistração do tempo e financeira, além de dicas de gestão.

ra organizacional.
Todos os participantes do projeto trabalham em um 

dos estabelecimentos associados à Câmara de Gastronomia 
e Entretenimento da CDL Joinville. De acordo com o vice-
presidente das Câmaras Setoriais, Oni Sérgio Jorgi, o curso é 
dividido em três módulos: Comportamental / Gestão e 
Operação / Sala e Bar.

O coordenador da Câmaras Setorial de Gastronomia e 
Entretenimento, Bruno de Melo Carvalho, explica que o trei-
namento é muito importante para quem recebe o atendi-
mento e também para os restaurantes que estão oferecen-
do seus produtos. 

Formada 2ª turma do projeto A Boa Mesa

AS 10 PRINCIPAIS DIFERENÇAS                                       
ENTRE OS MILIONÁRIOS E A CLASSE MÉDIA
Autor: Keith Cameron Smith

Editora: Sextante

Sinopse: Neste livro o autor apresenta de forma simples e 
sucinta as 10 principais diferenças entre a visão dos milio-
nários e a das pessoas da classe média. Você saberá de que 
forma muitos ricos pensam e o que fazem para construir 
uma vida bem-sucedida, livre de preocupações financei-
ras, baseada na determinação na segurança e na 
Generosidade.

PLANEJAMENTO PESSOAL,                                                 
GUIA PARA ALCANÇAR METAS
Autor: Alexandre Henrique Santos

Editora: Vozes

Sinopse: Este livro trata de planejamento pessoal e foi con-
cebido com a intenção de se tornar um guia prático para con-
quista de suas metas. A seqüência dos capítulos equivale a 
um passo-a-passo de como proceder para atingir o resultado 
desejado. O autor seguiu, desde a inspiração inicial até a pu-
blicação do texto, o mesmo método que sugere aos leitores. 
Esta é uma evidência concreta da sua utilidade. 

LIVROS DVD

Além da Livraria Midas, estes 
exemplares também podem 

ser encontrados pelos associados da 
CDL, no próprio acervo da entidade.

ESTES E OUTROS EXCELENTES TÍTULOS PODEM 
SER ENCONTRADOS NA LIVRARIA MIDAS

SITUADA À RUA  DR. JOÃO COLIN, 475, BAIRRO CENTRO, JOINVILLE/SC
Fone (47) 3433-0536 | Site: www.livrariamidas.com.br

Catorze participantes 
do projeto receberam 
o certificado de 
conclusão do curso 



Artigo 
Jurídico

Rosalbo Ferreira Júnior e Álvaro Cauduro de Oliveira
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01 Dia de Todos os Santos 08 Dia Mundial do Urbanismo 19 Dia da Bandeira 
02 Dia de Finados  Dia do Auditor InternoDia do Radiologista 20
03 Dia do Cabeleireiro  Dia Nacional da Consciência Negra Dia do Hoteleiro 2009

Instituição do Direito e Voto da 10 Dia do Trigo Dia do Esteticista
 Dia do Soldado DesconhecidoMulher (1930) 11 Dia do Biomédico
 Dia do Diretor de Escola Dia do Inventor 1204 21 Dia da Homeopatia  

05 Dia da Ciência e Cultura Dia do Supermercado Dia das Saudações
 Dia Nacional da AlfabetizaçãoDia do Cinema Brasileiro 14 22 Dia do Músico

 Dia Nacional do Doador de SangueDia do Radioamador e Técnico 15 Proclamação da República 25
Eletrônica 16 Semana da Música 27 Dia do Técnico da Segurança do 

Trabalho 17 Dia da Criatividade
Dia do Radialista 28 Dia Mundial de Ação de Graças 18 Dia do Conselheiro Tutelar

07 SÁBADO MAIS

Datas Importantes
Novembro

Novos Associados
FOCCOS DIGITAL
Estúdio fotográfico | 34334866
AVIÁRIO PRIESTER
Agropecuária | 34373986
BELA VIDA - SV
34352958 
SUPERMERCADO ANNAS
Gêneros alimentícios | 34370554
AGROPECUÁRIA CÃO FIEL
Agropecuária | 34292125
PIMENTA PIME MODA   
Comércio de roupas | 30257128
KIWI
Comércio de roupas | 30267370
CENSUPEG            
Centro de pesquisas e pós-graduação | 30286808
SUCAVILLE SUCATAS   
Sucatas | 31353070
ELÉTRICA LAR
Materiais elétricos | 34323117
2 RIOS MODA ÍNTIMA  
Confecções | 34390032
YES BRAS NOVA BRASIL
Escola profissionalizante | 34654207
YES BRAS BOM RETIRO 
Escola profissionalizante | 30282988
MICRO CENTER
Produtos eletrônicos e acessórios | 30252530
CONDOMÍNIO RIO SENA
Condomínio | 30282030
GRIND SKATE SHOP
Roupas | 30263840
PIMENTA DOCE
Comércio de roupas | 34271766
MERCADO RIO FORTUNA 
Gêneros alimentícios | 34370993
FARMÁCIA KURAFARMA
Farmácia | 34293648
PROMEP FERRAMENTAS  
Indústria e comércio de máquinas | 32070090
STARJET
Cartuchos remanufaturados | 34372700
GAME MANIA
Games | 30284041
VIRTUAL MANIA
Acessórios para informática | 30261516
TRAMA BASICA        
Roupas | 34360638
AGV GAMES           
Manutenção eletrônica | 34230662
TOTVS - SC          
Empresa de softwre | 34318500
MASTERGEL
Produtos químicos | 34320009
BELEZA EXPRESSA     
Jóias e relógios | 34337780
MERCADO MULLER      
Gêneros alimentícios | 34670101
GLOBAL COBRANÇAS    
Assessoria de cobrança | 30259800
AÇOTEN              
Aços | 34355527
CANAA BOLSAS E ACESSÓRIOS
Acessórios | 34232189

A hora dos trabalhadores temporários



CDL Talentos
Gisele de Oliveira Werner | Coordenadora CT e CDL Talentos
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Dúvidas ou mais informações ligue (47) 3461-2518  | E-mail suporte@cdljoinville.com.br  

O Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio firmaram o Termo Aditivo do horário 
Natalino e do Ano Novo.

Aniversariantes
Novembro

Informações completas no site: www.sindvarejista.org.br, no link convenções

Acordo para prorrogação do Horário Natalino

DE 01-12-2009 A 04-12-2009 DIA 21 A 23-12-2009 -                                       
SEGUNDA, TERÇA E QUARTA-FEIRA        Jornada prorrogada até às 20 horas
        Jornada será até às 22 horasDIA 05-12-2009 - SÁBADO
DIA 24-12-2008 - QUINTA-FEIRA        Jornada será prorrogada até às 20 horas
        Jornada será até às 15 horasDIA 06-12-2009 - DOMINGO
DIA 25-12-2009 - SEXTA-FEIRA NATAL

        Jornada será das 15 às 21 horas
        COMÉRCIO FECHADO

DIA 07 A 11-12-2009 DIA 26-12-2009 - SÁBADO
        Jornada será prorrogada até às 21 horas         COMÉRCIO FECHADO 
DIA 12-12-2009 - SÁBADO DIAS 27-12-2009 - DOMINGO
        Jornada será prorrogada até às 21 horas         COMÉRCIO FECHADO

DIA 28 A 30-12-2009 DIA 13-12-2009 -  DOMINGO
        Jornada Normal        Jornada será das 15 às 21 horas
DIA 31-12-2009 - QUINTA-FEIRADIA 14-12-2009 A 18-12-2009
        COMÉRCIO FECHADO        Jornada será prorrogada até às 22 horas
DIA 01-01-2010 - SEXTA-FEIRA

DIA 19-12-2009 -  SÁBADO
        COMÉRCIO FECHADO

        Jornada será prorrogada até às 21 horas DIA 02-01-2010 - SÁBADO
DIA 20-12-2009 - DOMINGO         COMÉRCIO FECHADO
        Jornada será das 15 às 21 horas DIA 03-01-2010 - DOMINGO

        COMÉRCIO FECHADO

CONFIRA ABAIXO COMO SERÁ O HORÁRIO ESPECIAL DE DEZEMBRO E JANEIRO

Para quem espera final de ano conseguir uma grana boa comunicação, simpatia, estar bem apresentáveis e ter de ano. A CDL, através de seu banco de oportunidade da CDL 
extra, ou até mesmo aproveitar as ofertas de emprego tem- humildade para estar aberto ao aprendizado, pois este é, ho- Talentos, é especialista na seleção de candidatos para o vare-
porário para fazer deste um emprego definitivo, deve correr je em dia, um dos requisitos mais importantes e de maior pe- jo e serviço. E ao candidato não deixe de procurar a CDL 
para garantir esta oportunidade. As seleções para as vagas so na hora da definição e contratação: “o bom comportamen- Talentos, pois estaremos com inúmeras oportunidades para 
de final de ano estão sendo realizadas nos meses de setem- to”. Esta é a base para um futuro promissor. a contratação de vagas para o final do ano.
bro e outubro, e as contratações nos meses de novembro e, Então para aqueles que estão à procura de uma oportu- Lojista, se você dispensar candidatos em sua loja por 
no máximo, início de dezembro. nidade de emprego, estejam atentos a esses detalhes. não se encaixar no perfil da sua empresa, encaminhe-o ao 

Além de correr com a entrega dos currículos é preciso se Atualizem-se, sejam dinâmicos e corram atrás dos objetivos, CDL Talentos que estará selecionando-os e preparando-os 
preparar e estar atento a inúmeros detalhes, pois a disputa pois mesmo em meio às ameaças de crises, sempre haverá para outras possíveis oportunidades que encaixe seu perfil.
neste ano será mais acirrada. oportunidades para aqueles que têm realmente vontade e Entre em contato conosco ou nos faça-nos uma visita, 

disposição para correr atrás, e paciência para subir de degrau Com a rapidez que o mundo está se desenvolvendo, é teremos muito prazer em atendê-los: Rua Ministro 
em degrau.de fundamental importância que os candidatos se mante- Calogeras, nº. 867, bairro Anita Garibaldi, fone (47) 3461-

nham atualizados através de leitura de livros, jornais e revis- A você empresário, não deixe de procurar o CDL 2532, pelo e-mail: cdltalentos@cdljoinville.com.br ou 
tas (cultura em geral). Devem saber sobre informática, ter Talentos em suas necessidades de contratação para este final www.cdljoinville.com.br/cdltalentos.

Oportunidades de final de ano

5 ANOS 15 ANOS

20 ANOS
10 ANOS

30 ANOS

• BABALU KIDS • ROMANOFF
• PRATA E CIA • VIVIANE MODAS LTDA
• ORTOPEVILLE • SUPERMERCADO 

RENASCER• PROJETTO 
COMÉRCIO DE • MÍSTICA PRESENTES
MÓVEIS • COMÉRCIO DE 

• OXIAÇO ARTESANATO AUREA
• DECORART PISOS

• LOJA DIEMAR
• LUAU CALÇADOS • ELI MAGAZINE
• SKILL UNIDADE 

JLLE
• ÓTICA TRADIÇÃO • NILCE MAGAZINE
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Em caso de perda, roubo ou furto de documento 
ligue: 0800-729-8888 

Acessível a todas as pessoas. O alerta, por medida 
de segurança, será integrado aos sistemas de informa-

ção do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e da 
Renic (Rede Nacional de Informações Comerciais) 

alertando assim todos os lojistas do Brasil. 
A CDL cadastra boletins de ocorrência so-

bre a perda de documentos pessoais e folhas 
de cheques, alertando as empresas associadas 
durante suas consultas. 

ALERTA! 

Dúvidas ou mais informações 
ligue (47) 3461-2511

O Provedor de Internet CDL-SC tem como objetivo fornecer 
ao associado da CDL um serviço de qualidade e acesso a um dos 
mais rápidos e modernos meios de comunicação, a Internet.

Entrando no mercado para se fixar como um dos melhores 
provedores de Internet, fornecendo um valor competitivo aos 
planos oferecidos e valorizando sempre o associativismo.

Visando estes objetivos, o Provedor CDL-SC está disponibi-
lizando os seguintes planos:

Autenticação Discada CDL-SC R$ 5,90/mês 
Autenticação ADSL CDL-SC R$ 5,90/mês 
Hospedagem CDL-SC R$ 9,90/mês
Autenticação ADSL e Hospedagem CDL-SC R$ 14,90/mês 

Para mais informações: comercial@cdljoinville.com.br 
(47) 3461-2548 / 3461-2551

Provedor CDL

Aconteceu

No mês de outubro, a CDL re-
cebeu a visita de diversas lideran-
ças na reunião de diretoria, que 
acontece todas as terças-feiras à 
noite na sede da entidade. Entre 
as visitas estão a do vereador join-
vilense Jucélio Girardi; do presi-
dente da Federação das Unimeds 
de SC, Dr. Dalmo Claro de Oliveira; 
da secretária Regional do Centro, 
Rocheli Grendene; e também do 
secretário da Integração e Desen-
volvimento Econômico de Joinvil-
le, Eni Voltolini.

CDL recebe visita de lideranças

Vereador Jucélio Girardi Dr. Dalmo Claro de Oliveira

Secretário Eni VoltoliniSecretária Rocheli Grendene


