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Cdl completa 48 anos 
com grandes conquistas

A CDL Joinville chega, neste 
mês de setembro, aos 48 anos de 
fundação, sempre com objetivo 
de defender, orientar, desenvolver 
e representar os interesses dos 
associados e da entidade para o 
fortalecimento econômico, político 
e social do segmento empresarial.

No dia 24 de setembro, vamos 
comemorar mais um aniversário e 
também a iniciativa dos empresários 
Germano Stein Jr. e Alfredo Salfer 
em fundar esta entidade que 

representa os interesse da classe 
lojista da maior cidade de SC. Não 
podemos esquecer do nosso sempre 
presidente Gonçalo Nascimento, 
que também foi fundamental 
para consolidar nossa entidade. 

Nos últimos anos, tivemos 
grandes conquistas, como a 
cobrança pela instalação da fiação 
subterrânea nas principais ruas 
da cidade, acompanhamento da 
polêmica do rebaixamento do 
meio-fio, a questão dos corredores 

de ônibus, além de participarmos 
ativamente dos assuntos 
relacionados à segurança pública 
e aos bombeiros voluntários. 

Também estamos organizando 
o Natal dos Sonhos (atividades 
culturais) e a campanha Natal 
Premiado (sorteio de prêmios). 
Tudo isso pensando em nossos 
associados e no comércio varejista.

Colocamo-nos à disposição 
para lutar pelo segmento lojista.

Contem conosco!

O presidente da CDL Joinville, Carlos Grendene; o delegado 
regional, Dirceu Silveira Júnior; e o governador de SC, Raimundo 
Colombo, em uma conversa informal sobre segurança 
pública durante reunião ocorrida na Acij no mês passado. 

O Ippuj realizou reuniões em agosto sobre o enterramento 
da fiação no Centro de Joinville. O presidente da CDL, 
Carlos Grendene, esteve presente para assegurar que as 
solicitações dos lojistas do centro sejam consideradas.
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Lar Betânia recebe R$ 21 mil do Café Beneficente

Evolução da 
arrecadação

O Café Beneficente em prol do Lar de 
Idosos Betânia, realizado em julho, arrecadou 
um total de R$ 21.070,00. O ato de entrega 
do cheque para as irmãs Sirlei e Marilde 
ocorreu no mês passado, durante a reunião 
plenária da CDL Joinville. Este recurso vai 
ajudar na manutenção desta importante 
instituição sem fins lucrativos e que atende 
a 47 idosos, muitos deles carentes.

“O café já é uma data aguardada no 
calendário e a cada ano nós superamos 
os nossos resultados. O que nos move é o 
amor ao próximo, a luta por uma sociedade 
mais justa”, destaca a coordenadora da 
Câmara Setorial de Empreendedoras, 
Cinara Fernandes. O presidente da CDL 
Joinville, Carlos Grendene, ressaltou a 
importância do trabalho das integrantes: 
“Todas estão de parabéns. A cada ano o 
espaço fica menor para tanta gente neste 
café, isso é resultado de muito trabalho. E 
o mais bonito é o dia do café, onde todas 
estão lá motivadas e participando”. 

O evento ocorreu no Restaurante 
Família Holz, em Joinville, e contou com 
o apoio de Auto Peças Joinville; Auto 
Posto Amin; Confecções Fai; Couribi 
Acessórios; Deputado Estadual Carlos 
Chiodini; Döhler; Expressiva Homem; Fonte 
Fomento Mercantil; Formiggari Eventos; 
Gráfica Base; Joyce Modas; Lenis Jeans; 

Câmara de Empreendedoras e irmãs do Lar Betânia participaram da plenária

O Ippuj realizou reuniões em agosto sobre o enterramento 
da fiação no Centro de Joinville. O presidente da CDL, 
Carlos Grendene, esteve presente para assegurar que as 
solicitações dos lojistas do centro sejam consideradas.

Marulo Roupas e Acessórios; Morgan 
Contabilidade; Pafer Componentes para 
Indústria; Polpa Norte; Rosaline; Sítio Novo 
e Tok Arte. Os patrocinadores foram Banco 
do Brasil; Confeitaria Semente da Terra; 
Elegance Pluz Size; Monica Schulz - Doces 
e Chocolates; Monnari Jeans; Programa 
Fabíola Bernardes; Restaurante Família Holz; 
Sindvarejista; Supermercado Rodrigues; 
Coferpan Blumenau; e Adimix/SP.

A CDL Joinville agradece a todos 
os patrocinadores, os apoiadores e as 
pessoas que prestigiaram o evento.

A Câmara Setorial de Vídeo Locadoras 
promoverá entre os dias 4 de setembro 
e 29 de outubro um concurso cultural 
para o Dia das Crianças. Para concorrer, 
preencha e entregue uma ficha de 
inscrição em um ponto de venda 
participante e responda: “Qual o nome 
do filme que intitularia a sua vida?” Os 
autores das cinco respostas com melhor 
pontuação ganharão dois passaportes 
para o Parque Beto Carrero World.

Concurso cultural da 
Câmara Setorial de 
Vídeo Locadoras

2009............... R$ 8.990,00
2010............... R$ 9.009,00
2011............. R$ 14.558,22
2012............. R$ 17.050,00
2013............. R$ 21.070,00

Reunião multissetorial
A reunião Multissetorial do mês passado 

contou com a presença dos coordenadores 
de todas as Câmaras Setoriais, da CDL 
Jovem, do superintendente Márcio José 
Vieira; da vice-presidente de Câmaras 
Setoriais, Dilva Colzani; e do presidente 
Carlos Grendene. Dentre os assuntos em 
pauta, destacaram-se a Campanha Natal 

Premiado; a reestruturação das logos das 
Câmaras Setoriais; as compras conjuntas; 
as ações realizadas no primeiro semestre; 
o planejamento para o segundo semestre; 
os novos espaços para os ambulantes 
no centro da cidade; o cartão-benefício 
da CDL e a realização de workshops.

Diversos assuntos 
estiveram em 
pauta na reunião 
multissetorial 
de agosto
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TREINAMENTOS

SETEMBRO
Consultores Externos ............................................................02 a 04
Fluxo de Caixa .......................................................................10 a 12
Vendas Adicionais .................................................................23 a 25
Ferramentas para o Líder em Jogos 
Empresariais/Dinâmicas de Grupos ......................................23 a 26
Custo e Composição do Preço de Vendas .............................24 a 26
Estratégias de Marketing de Resultados .......................30 /9 a 2/10

OUTUBRO
2° Encontro Regional de Vendas .....................................28, 29 e 30
Artur Ximenes: TVV - Treinamentos em Vendas no Varejo ......... 28
Marcos Garrido: Palestra Cenários e Tendências no Varejo ........ 29
Steven Dubner: Palestra Não Sabendo que Era Impossível 
Ele Foi Lá e Fez ............................................................................. 30

Informações e inscrições pelos telefones: 3461-2539/3461-2544

Campanha 
Amigo Bicho
A Câmara Setorial de Agropecuárias e Pet 

Shops realizou em agosto o sorteio de dois 
pares de vouchers do Festival Gastronômico 
entre os doadores da Campanha Amigo 
Bicho:  os clientes ganhadores foram 
Eliete Florentino, do Aviário Falcão 
Dourado, e Juliano Mesadri, da Petlândia. 
Foram arrecadados produtos de limpeza, 
comedouros, vermífugos, antipulgas, 
probióticos e vitaminas para o Abrigo Animal.O Stammtisch 2013 nem começou 

ainda e já está movimentando a 
cidade. Graças às inscrições dos 
grupos participantes, a Secretaria 
de Assistência Social recebeu 1,3 mil 

quilos de alimentos. A arrecadação será 
destinada aos programas atendidos 
pela secretaria. O Stammtisch irá 
ocorrer dia 19 de outubro, das 10 às 
17 horas, na rua Visconde de Taunay.

Liliana Vieira (foto) compartilhou 
seu case de sucesso no mês passado, 
em virtude da comemoração ao dia da 
Empreendedora. Durante o encontro na 
CDL Joinville, ela contou sobre o começo da 
carreira, a passagem pela Academia Corpo 
Livre e a criação de sua própria academia, 
na qual ela também é personal trainer. 

Case de sucesso

Função social do Stammtisch

Secretário esteve 
na Cdl Jovem

Presidente da 
Abrasel-SC visita Cdl

O secretário Municipal de Comunicação, 
Marco Aurélio Braga, prestigiou a reunião 
da CDL Jovem no mês passado. Marco 
falou sobre o funcionamento da pasta 
que ele comanda e o relacionamento 
com os veículos da cidade.

A Câmara Setorial de Gastronomia 
e Entretenimento recebeu no mês 
passado a visita do presidente da 
Abrasel-SC, Fabio Queiroz.

O presidente da 
CDL Joinville, 
Carlos Grendene; 
a coordenadora da 
Câmara Setorial 
de Gastronomia 
e Entretenimento 
da CDL Joinville, 
Ludmila Marques; e 
o secretário Bráulio 
da Rocha Barbosa, 
da Secretaria de 
Assistência Social 
de Joinville

CTCursos
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Participe do 2º Encontro Regional de Vendas

depoimento

Evento da CDL Joinville reunirá grandes nomes do varejo nos dias 28, 29 e 30 de outubro, na Mitra Diocesana

Três noites de muito conhecimento 
esperam por você no 2º Encontro Regional 
de Vendas, que será realizado na Mitra 
Diocesana (rua Jaguaruna, 147, Centro, 
Joinville). No dia 28/10, às 19h30, Artur 
Ximenes ministrará a palestra voltada 
para lideranças “Cenário e Tendências do 
Varejo”. No dia 29/10, às 18 horas, será 
a vez de Marcos Garrido apresentar a 
palestra direcionada aos colaboradores 
“Treinamento de Vendas no Varejo do 

Grupo Friedman”. E no dia 30/10, às 19h30, 
Steven Dubner motivará o público com a 
palestra “Não Sabendo que Era Impossível, 
Ele Foi Lá e Fez” e, para encerrar o evento, 
haverá um coquetel em comemoração 
ao Dia do Comerciário. O presidente da 
CDL Joinville, Carlos Grendene, ressalta 
a importância do evento: “Participei no 
ano passado e tenho certeza do resultado, 
você sempre aprende algo importante”. 

Os passaportes são transferíveis 

para que as empresas possam usufruir 
melhor as palestras. O investimento é 
de R$ 199,90 (para associados) ou R$ 
299,90 (para não associados). E os 100 
primeiros inscritos concorrerão a livros. 
A realização do evento é da CDL Joinville, 
com patrocínio da Agemed, Top Graphics, 
Drogaria Catarinense, Vogel e Madville.

Informações: (47) 3461-2539 ou (47) 
9932-9161, cursos@cdljoinville.com.br.

“A minha participação no último 
Encontro Regional de Vendas foi muito 
positiva e produtiva. Pude aplicar os 
conhecimentos adquiridos na organização 
em que atuo.” - Christian Eduardo Hille, 
gerente financeiro da Alumínio SC

Artur Ximenes é graduado em 
Direito, pós-graduado em Marketing 
Empresarial e autor de vários 
livros. É um dos mais requisitados 
palestrantes da atualidade e já 
foi assistido por mais de 100 mil 
pessoas nos últimos oito anos.

Marcos Garrido é formado em 
Administração de Empresas, pós-
graduado em Docência do Ensino 
Superior, além de MBA Executivo 
em Varejo. Atualmente, alia seu 
conhecimento à metodologia 
do Grupo Friedman.

Steven Dubner é formado em 
Educação Física, foi técnico da seleção 
brasileira, trabalhou e competiu 
em diversos países. Atuou também 
junto ao Comitê Paraolímpico 
Brasileiro. Já ministrou mais de 2 mil 
palestras no Brasil e no exterior.
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Ainda dá tempo de participar da 
maior campanha do comércio joinvilense

Natal Premiado terá grandes prêmios, novidades na forma de sorteio e carreatas pela cidade

O seu cliente pode ter a chance de 
ganhar uma BMW X1. Tem mais: ele pode 
levar para casa também um Toyota Etios 
e um vale-compra de R$ 1 mil. E quem 
atendeu o ganhador de um dos carros 
receberá um tablet. Estes são os prêmios da 
maior campanha que o comércio joinvilense 
já viu: Natal Premiado. Com atrativos como 
esses, não tem como não vender mais. 

A partir de 4 de novembro, cada R$ 
100 em compras nas lojas participantes 
dará direito a cupons. Serão realizados 
cinco sorteios: nos dias 30/11, 7/12, 
14/12 e 21/12 os prêmios serão o Toyota 
Etios e 10 vale-compras de R$ 1 mil em 
cada evento. E no dia 24/12 um sortudo 
ganhará uma BMW X1, além de concorrer 
aos 10 vale-compras de R$ 1 mil. Durante 
todo esse período haverá carretas pela 
cidade com exposição dos prêmios. 

Segundo o presidente da CDL Joinville, 
Carlos Grendene, “a campanha é uma 
grande estratégia para impulsionar as 
vendas no comércio a partir de novembro 
até 24 de dezembro”. “Neste ano teremos 
mais uma inovação para facilitar aos 
lojistas e consumidores: os cupons serão 

1 - “Acho a Campanha Natal Premiado 
muito boa pois estimula as vendas. O cliente 
fica mais feliz pela chance de ganhar um prêmio 
no Natal, que é uma data tão comemorativa.” 
- Alessandra Alves Laurindo, proprietária da 
Ale Modas, do Paranaguamirim. A loja tem 
16 anos de existência e marcou presença 
em todas as edições da campanha

2 - “Esse é o segundo ano que participo da 
Campanha Natal Premiado. Gostei muito de 
ter aderido no ano passado, minha loja foi até 
premiada. Um dos clientes ganhou. A ação faz 
o cliente ficar mais fiel. Agora com esse prêmio 
fantástico está mais vantajoso ainda.” - Rosane 
Magali Honório, proprietária do Bazar Beija-flor

Serão sorteados entre os clientes 
uma BMW X1 e quatro Toyota 
Etios, além de 50 vale-compras 
de R$ 1 mil. E os consultores 
que atenderem os vencedores 
dos carros ganharão tablets

DEPOIMENTOS

1
2

preenchidos eletronicamente”, explica  
Grendene. Esta campanha conta com o 
apoio do Sindicato do Comércio Varejista 
de Joinville e Região (Sindvarejista), do 
Sicredi, do Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Joinville e Região (SECJ) 
e do Shopping Cidade das Flores.

Ficou interessado? Ainda dá tempo de 

aderir e ter direito ao kit composto por 
1,6 mil cupons, 2 adesivos de vitrine, 10 
móbiles, 1 display e, ao fim da campanha, 
a mala direta completa dos respectivos 
clientes. Mais informações: (47) 3461-2551.
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Empresas que já aderiram à campanha
Brasilauto .............................................................América
Cãopania ..............................................................América
Cida Modas ..........................................................América
Com. Art Móveis ..................................................América
Fredy Pneus .........................................................América
JK Pneus ...............................................................América
Jo Brasil ................................................................América
Panificadora Santa Catarina ...............................América
Patmos .................................................................América
Sicredi ..................................................................América
Todays Baby .........................................................América
Borgonovo ................................................Anita Garibaldi
Fernando Andre Nava ME ........................Anita Garibaldi
Hang sistemas ...........................................Anita Garibaldi
Madville ....................................................Anita Garibaldi
Ponto Certo Confecções ..........................Anita Garibaldi
Rostih Haus ...............................................Anita Garibaldi
Starmays Confecções ...............................Anita Garibaldi
Sidy Joias ...................................................Anita Garibaldi
Rochelli Calçados .........Anita Garibaldi - Shop. Americanas
Amazon Pet ...................................................... Atiradores
L’antipasti ......................................................... Atiradores
Olívia Modas .................................................... Atiradores
Super Mini Preço ............................................. Atiradores
Apolo Calçados ..............................................Aventureiro
Estilus Estofados............................................Aventureiro
Gisa Modas ....................................................Aventureiro
Joci Modas .....................................................Aventureiro
Joyce Modas ..................................................Aventureiro
JS Comércio de Pneus  ..................................Aventureiro
Marli Variedades ...........................................Aventureiro
City Parts ........................................................... Boa Vista
Dide Modas........................................................ Boa Vista
Nany Modas ....................................................... Boa Vista
Vanessa Modas.................................................. Boa Vista
Aleatory  ..........................Bom Retiro - Garten Shopping
Arezzo ..............................Bom Retiro - Garten Shopping 
Ravelli ...............................Bom Retiro - Garten Shopping
Andaraki Calçados ................................................. Centro
Apolo Calçados ...................................................... Centro
Apolo Center.......................................................... Centro
Apolo Ideal ............................................................. Centro
Apolo Matriz .......................................................... Centro
Auto Posto Amin.................................................... Centro
Bárbara Bolsas ....................................................... Centro
Bazar Beija-flor ...................................................... Centro
Bekko Comércio  ................................................... Centro
Betty Modas .......................................................... Centro
Big Bem .................................................................. Centro
Calçados Cidade Azul ............................................ Centro
Casa Döhler............................................................ Centro
Didge Bar ............................................................... Centro
Espaço Nobre ........................................................ Centro
Eskina Apolo .......................................................... Centro
Expressiva Homem ................................................ Centro
Flamingo ................................................................ Centro
Fredy Pneus ........................................................... Centro
Gira Pneus .............................................................. Centro
H Sports ................................................................. Centro
JBC Pratas .............................................................. Centro
Joalheria Paris ........................................................ Centro
Jordanni Joias ........................................................ Centro
Joincell Comércio de Celulares ............................. Centro
Joviers Ótica  ......................................................... Centro
Lojas Sibara ............................................................ Centro
Lingeries Dullor...................................................... Centro
Magic Vídeo ........................................................... Centro
Marulo Comércio de Roupas ................................ Centro
Mayara Modas ...................................................... Centro
Moda Vida ............................................................. Centro

Óptica Jorge ........................................................... Centro
Ótica Grendelli....................................................... Centro
Ótica Lux ................................................................ Centro
Ótica Príncipe ........................................................ Centro
Ótica Real ............................................................... Centro
Ótica São José ........................................................ Centro
Ótica Vision ............................................................ Centro
Palácio Magazine ................................................... Centro
Papelaria Príncipe ................................................. Centro
Perfil Lingerie......................................................... Centro
Pizza na Pedra ........................................................ Centro
Point da Criança .................................................... Centro
Rebel Calçados ...................................................... Centro
Relojoaria Pérola ................................................... Centro
Rochelli Calçados ................................................... Centro
Sabrina Bolsas ....................................................... Centro
Sport Center .......................................................... Centro
Grendelli Calçados ................Centro - Shopping Mueller
Lacoste ...................................Centro - Shopping Mueller
Levis .......................................Centro - Shopping Mueller
McDonald’s ............................Centro - Shopping Mueller
Ravelli .....................................Centro - Shopping Mueller
Barra Time ............................... Centro - Bal. Barra do Sul
Eliane Calçados ........................ Centro - Bal. Barra do Sul
Vande Móveis .......................... Centro - Bal. Barra do Sul
Apolo Calçados .............................................Costa e Silva
Otto Confecções ...........................................Costa e Silva
Primavera Sport ...........................................Costa e Silva
Vanessa Modas.............................................Costa e Silva
Reinehr e Correia............................................... Escolinha
Sueli Magazine................................................... Escolinha 
V. H. Auto Center  .............................................. Escolinha
Silvia Biquine ..................................................Espinheiros
Aviário Falcão Dourado ......................................... Fátima
Sueli Magazine....................................................... Fátima
Vanessa Modas...................................................... Fátima
Apolo Calçados .................................................... Floresta
Auto Peças Dois Irmãos ....................................... Floresta
Casa de Carne São João ...................................... Floresta
GM Modas ........................................................... Floresta
Isabel Modas ....................................................... Floresta
Luiza Modas ......................................................... Floresta
Ótica Everson....................................................... Floresta
Sueli Magazine..................................................... Floresta
Vanessa Modas.................................................... Floresta
Victhoria Magazine ............................................. Floresta
Toyoville ...................................................................Glória
Angeli Modas .................................................. Guanabara
Benta Modas .................................................. Guanabara
Mercadinho Guanabara ................................. Guanabara
Primavera Sport ............................................. Guanabara
Agro Pet Dudy............................................................ Iririú
Cia do Esporte ........................................................... Iririú
Douglas Forbise ......................................................... Iririú
Letícia Modas ............................................................ Iririú
Mila Modas ................................................................ Iririú
Souza Magazine ......................................................... Iririú
Star Vídeo .................................................................. Iririú
Toninhos Magazine ................................................... Iririú
Apolo Calçados ........................................................ Itaum
Cantinho da Dilce .................................................... Itaum
Nikitas Modas .......................................................... Itaum
Tiane Modas ............................................................ Itaum
Vitorino Vídeo Locadora ...............................Jardim Iririú
Agência Fotográfica N.B ...................................Jarivatuba
Panificadora e Mercado Alvorecer ..................Jarivatuba
Comercial Devegili ....................................... Nova Brasília
Ale Modas .............................................. Paranaguamirim
Vanessa Modas...................................... Paranaguamirim
Magazine Marconato .......................................Petrópolis

Sergio Pneus .....................................................Petrópolis
Auto Center Pirabeiraba ................................Pirabeiraba
Lojas Bruske ....................................................Pirabeiraba
SenhoritaL.......................................................Pirabeiraba
Hardt Materiais de Construção ...................... Rio Bonito
Sacada Imobiliária ...............................................Saguaçu
Spazzio Decor ............................................Santo Antônio
Bella Íntima  ......................... Shopping Cidade das Flores
Bella Sephora   ..................... Shopping Cidade das Flores
Betty Boutique .................... Shopping Cidade das Flores
Brasaspetu ś  ....................... Shopping Cidade das Flores
Bumerang Brinquedos ........ Shopping Cidade das Flores
Cacau Show   ........................ Shopping Cidade das Flores
Café Belluno ........................ Shopping Cidade das Flores
Calzoon ................................ Shopping Cidade das Flores
Caramelle Confeitaria ......... Shopping Cidade das Flores
Carioca Jeans  ...................... Shopping Cidade das Flores
Cavezzale ............................. Shopping Cidade das Flores
Chico Mineiro ...................... Shopping Cidade das Flores
Chinês Fer Restaurante ....... Shopping Cidade das Flores
Cia do Esporte ..................... Shopping Cidade das Flores
Claro ..................................... Shopping Cidade das Flores
Chocopp Chocolates ........... Shopping Cidade das Flores
Company Calçados  ............. Shopping Cidade das Flores
Cozinha Bonita   ................... Shopping Cidade das Flores
Craft ś  .................................. Shopping Cidade das Flores
Don Francesco ..................... Shopping Cidade das Flores
Espaço H. Kid ś  .................... Shopping Cidade das Flores
Espaço H .............................. Shopping Cidade das Flores
Floricultura Cidade .............. Shopping Cidade das Flores
Fresh Chicken  ...................... Shopping Cidade das Flores
Fun Design  .......................... Shopping Cidade das Flores
Game Mania  ....................... Shopping Cidade das Flores
Graves & Agudos  ................ Shopping Cidade das Flores
Hermes Cosméticos ............ Shopping Cidade das Flores
Hindu Studio ........................ Shopping Cidade das Flores
Iankcell Celulares TIM ......... Shopping Cidade das Flores
Joincell Vivo ......................... Shopping Cidade das Flores
Krayem ................................. Shopping Cidade das Flores
Lacqua Di Fiori ..................... Shopping Cidade das Flores
LE Lys Boutique .................... Shopping Cidade das Flores
Lory Center .......................... Shopping Cidade das Flores
Makenji ................................ Shopping Cidade das Flores
Mística ................................. Shopping Cidade das Flores
Mistura Brasileira ................ Shopping Cidade das Flores
Netty .................................... Shopping Cidade das Flores
Oi Celulares .......................... Shopping Cidade das Flores
Orange Skate  ...................... Shopping Cidade das Flores
Purpurata Prata ................... Shopping Cidade das Flores
Purpurata ............................. Shopping Cidade das Flores
Reflexus Laboratório Digital ..... Shop. Cidade das Flores
Robsur .................................. Shopping Cidade das Flores
Scheffer Ateliê ..................... Shopping Cidade das Flores
Sorvete Bob ś ...................... Shopping Cidade das Flores
Terral Surf Shop ................... Shopping Cidade das Flores
Tião Cabeleireiros ............... Shopping Cidade das Flores
Turma do Agito  ................... Shopping Cidade das Flores
Urban Man ........................... Shopping Cidade das Flores
Usaflex ................................. Shopping Cidade das Flores
Via Mond  ............................ Shopping Cidade das Flores
Yacamim  .............................. Shopping Cidade das Flores
Atualizado em 26/8/2013
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ANIVERSARIANTES
Setembro

5 ANOS
• Linda, Moda, Arte & Detalhes
• Niu Sushi Restaurante
• Sulina Campo e Jardim
10 ANOS
• Condomínio Morro do Finder
• Dide Modas LJ2
• Lory Center
• Casa Mil
• Dona Zeny Doces e Salgados
• Ziff Colchões
15 ANOS
• Sicredi Empresarial
• Up to Date
• Lojas Junckes
• Consultório Odont. Dra. Cinthia
• Luz e Forma Decoração
20 ANOS
• Sonia Magazine
• Multicor Aviamentos
• Lojas Salfer
• Florense Móveis
25 ANOS
• Caravella Adm. de Bens
• Chocante Festas e Chocolates
• Baobá Imóveis
• Freitas Pneus
• Fredy Pneus
• Escapeville
• Progresso Mat. Constr.
30 ANOS
• Proelt Engenharia
40 ANOS
• Rudnick Auto Peças
45 ANOS
• Serraria Adival Schramm

Comissão do Natal dos Sonhos reúne-se na Cdl

NOVOS 
ASSOCIADOS

NOME BAIRRO CATEGORIA
Êxito Imóveis ................................................. Saguaçu ................Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Mercado Querubim ........................................Vila Nova ............................... Comércio varejista de produtos alimentícios
Faro Fino Pelukeria .........................................América ...................................................... Comércio varejista de animais 
Resultseg ....................................................... Bucarein ................................................. Atividades de serviços prestados 
Auto Peças Joinville........................................Floresta...........................Comércio varejo de peças e acessórios veículos
Posto Alfa ..........................................................Iririú .......................... Comércio varejista de combustíveis para veículos 
Franci Modas ............................................... Pirabeiraba ................................Comércio varejista de artigos de armarinho
Belmmen Jaguaruna Empreendimentos ....Anita Garibaldi ............................................................Construção de edifícios
Avenida Material de Construção ............... Jardim Paraíso ........ Comércio varejista de materiais de construção em geral
Jovial Space .....................................................Fátima ................Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Gilberto dos Santos & Cia ...........................Aventureiro ............................... Comércio varejista de artigos de colchoaria
Catarina Modas ........................................ Jardim Paraíso .........Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Carícia Modas e Variedades .............................Itinga.................Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Schueda Negócios Imobiliários ..................Costa e Silva .............Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
HF Ferramentas ..............................................América .............................Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Mac Distribuidora do Vestuário  ................Anita Garibaldi .........Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Bralfer .........................................................Costa e Silva .............Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
Montana Grill Express ................................. Bom Retiro ............................................................. Restaurantes e similares 
CFG Construtora e Incorporadora  ..............Aventureiro ......................... Incorporação de empreendimentos imobiliários
R&A Contabilidade  ...................................Santo Antônio .......................................................Atividades de contabilidade
JMoser .........................................................Aventureiro .......................................................Comércio varejista vestuário
Vanessa Taiza de Andrade ........................ Jardim Paraíso .............................................................................Cabeleireiros
Base OM .........................................................América ....................................................................Serviços de escritório
Becker Moda Feminina e Masculina ............Jardim Iririú ............................Comércio varejista de vestuário e acessórios
Auto Peças Montkar ....................................Aventureiro .....Comércio de peças e acessórios para veículos automotores
SMS Comunicação e Marketing ......................Centro ............Portais, provedores de serviços de informação na internet
Dr. Jeferson Flosi de Camargo .........................Itaum ....................................................................Atividade odontológica 
VH Auto Center ............................................. Escolinha ..............................Serviços de instalação veículos automotores
Revista Premier ..............................................América .....................................Edição integrada à impressão de revistas

A CDL Joinville realizou duas reuniões 
no mês passado para tratar do Natal 
dos Sonhos. Na primeira delas foi 
definido o lançamento oficial: será no 
dia 24 de novembro, a partir das 19h, no 
Centreventos Cau Hansen. As atrações 
foram debatidas na segunda reunião e 
serão divulgadas em breve. O Natal dos 
Sonhos é uma promoção da Prefeitura de 
Joinville e da CDL Joinville, com o apoio das 
igrejas, entidades e empresas parceiras.
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O ambiente de negócios é cada vez 
mais hostil, veloz e competitivo, exigindo 
de seus profissionais e empresários 
atenção e atualização constante. Parar 
de aprender, fazer e inovar no varejo 
significa ficar para trás, ou até mesmo, 
assinar a sentença de morte de seu 
negócio no médio e longo prazo.

O aumento exponencial do número de 
concorrentes diretos e indiretos, aliado 
às inúmeras descobertas tecnológicas e 
transformações sociais, está multiplicando o 
número de variáveis a serem administradas 
e trabalhadas no varejo. Este cenário exige 
uma postura pró-ativa e grande poder 
de observação e execução em relação às 
oportunidades, possibilidades e ameaças.

O fato é que grande parte dos 

profissionais e empresários do varejo estão 
cometendo um erro capital. Continuam 
focando, grande parte ou totalmente, 
sua energia e tempo nas rotinas diárias 
e operacionais nas lojas, esquecendo ou 
deixando de investir parte de seu tempo 
em novos conhecimentos e atualização, 
com o objetivo de potencializar e expandir 
suas competências e experiências. 
Transformam-se em simples repetidores 
de processos e ações passadas, o que os 
tornam reféns da rotina, podendo limitar 
sua visão e poder de resposta em relação 
às novas demandas de consumidores cada 
vez mais informados, infiéis e imediatistas. 
Precisamos nos distanciar das rotinas em 
alguns momentos para poder ampliar 
nossas perspectivas em relação ao mercado 

e aos nossos negócios, precisamos ouvir, 
nos relacionar e aprender coisas novas, com 
novas pessoas, para oxigenar nossas ideias 
e, com isso, atualizar nossas experiências 
e conhecimentos para conseguir manter 
nossa competitividade e estar aptos 
a atender as inúmeras demandas que 
nos são apresentadas diariamente.

Portanto, entre os dias 28 e 30 de 
outubro fica o convite para todos os lojistas 
e profissionais do varejo participarem do 2º 
Encontro Regional de Vendas, organizado 
pela CDL Joinville, um evento com muitas 
informações, dicas e sugestões práticas 
e relevantes para você e suas equipes.

Informações: (47) 3461-2537/3461-
2544 ou cursos@cdljoinville.com.br.

Artur Ximenes - palestrante do 2º Encontro Regional de Vendas

ARTIGO DO CONSULTOR

O VAREJO EXIGE 
ATUALIZAÇÃO CONSTANTE

Eles prestigiaram o Festival Gastronômico
Durante 19 dias do mês de agosto os joinvilenses puderam 

saborear menus completos, especiais e com preço único

Foto 1 - Sérgio Roberto Ferreira, diretor presidente da Fundação de Promoção e Planejamento Turístico de Joinville; o presidente da 
CDL, Carlos Grendene; e o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, João Carlos Gonçalves, durante o lançamento do evento, 
ocorrido na Cantina Borgonovo. Foto 2 - Joice dos Santos Veiga, Deise Cristina de Almeida e Suzana de Lima Santos. Foto 3 - Mariana 
Moretto Branco, Juliana Luiza Kassel e Adriana Naiara Grando. Foto 4 - Alcione Schmitt e Fabiana Schmitt. Foto 5 - Lucimeri Skora 
Gerstner, Carol Larzen e Maze Cardozo da Silva. Foto 6 - Rejane e Ademir Scratzmann.
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ARTIGO JURÍDICO

Dra. Bárbara Karina Gesing e Dr. Álvaro Cauduro de Oliveira - consultores jurídicos

Todos os anos a CDL Joinville organiza 
duas campanhas comerciais com 
distribuição gratuita de prêmios: Natal 
Premiado e Liquida Joinville, o que já é 
de conhecimento geral dos lojistas e dos 
joinvilenses. Referidas promoções atuam 
como um incentivo nas vendas, com 
prêmios atrativos aos consumidores. Ainda 
assim, alguns lojistas preferem fazer suas 
próprias campanhas comerciais individuais.

Por este motivo é 
importante ressaltar 
que a realização de uma 
campanha comercial não é 
tão fácil quanto parece, vez 
que necessita obedecer a 
11 legislações que tratam 
sobre o tema: Leis nº 
5.768/1971, 8.981/1995, 
10.683/2003; Decretos nº 
70.951/1972 e 3.000/1999; 
Medidas Provisórias nº 
2.158-35/2001 e 2.216-
37/2001; e Portarias do 
Ministério da Fazenda nº 
125/2005, 215/2006, 41/2008 e 422/2013.

Um dos requisitos principais é a 
solicitação de autorização para a CEF - Caixa 
Econômica Federal, que exige inúmeros 
documentos do organizador da promoção.

Aquele que realizar uma campanha 
comercial, ainda que individual e de 
pequena repercussão, sem autorização da 
CEF, está sujeito às penalidades previstas 
na legislação, quais sejam: cassação da 

autorização (quando couber), proibição 
de realizar tais operações durante o 
prazo de até 2 (dois) anos e multa de 
até 100% (cem por cento) da soma dos 
valores dos bens prometidos como 
prêmio. Tais sanções podem ser aplicadas 
individualmente ou cumulativamente.

Assim, vê-se que a realização de 
uma campanha promocional envolve 

muitos riscos, sendo que não 
é viável ao lojista assumi-
los sozinho, sob pena de 
sofrer grandes prejuízos. 

Por esse motivo, a CDL 
dispõe de uma quantidade 
considerável de funcionários, 
tanto para elaboração de 
todo o regulamento, plano de 
operação, requerimento de 
autorização junto a CEF, quanto 
para toda a parte comercial, 
visto que para o sucesso das 
promoções é essencial a 
adesão de muitos lojistas. 

Portanto, é evidente que não vale 
a pena para o lojista correr o risco 
de sofrer punições, quando ele pode 
aderir a uma campanha de sucesso, 
totalmente regular nos termos da lei.

A CDL de Joinville está à disposição 
para prestar os esclarecimentos e dirimir 
eventuais dúvidas à respeito do tema e 
conta com a participação dos associados 
nas campanhas promocionais que promove.

CAMPANHAS 
COMERCIAIS

DICAS DE 
LIVROS E DVDs

Sinopse: Apoiado no seu próprio 
exemplo como jogador, Bernardinho 
compartilha pequenas doses de 
sabedoria que revelam o segredo de 
seu sucesso. Ele se tornou, aos poucos, 
um símbolo da liderança moderna.

Sinopse: Qual será o segredo 
da a fórmula que cria milionários? 
Por 20 anos, Napoleon Hill 
acompanhou de perto a ascensão 
de 500 das maiores fortunas do 
mundo. O livro tem mais de 30 
milhões de exemplares vendidos.

Sinopse: O DVD estimula a 
capacidade de cultivar o raciocínio 
financeiro, calcular o ponto de 
compra dos produtos, prever as 
principais armadilhas do dinheiro 
e entender melhor as noções 
sobre gestão financeira.

TRANSFORMANDO 
SUOR EM OURO
Editora: Sextante
Autora: Berna do Rocha 
de Rezende

QUEM PENSA 
ENRIQUECE
Editora: Fundamento
Autor: Napoleon Hill

GESTÃO FINANCEIRA
Autor: Prof. Othon 
Barros

Estes exemplares podem ser 
retirados como empréstimo 
pelos associados da CDL na 
biblioteca e na videoteca da 

entidade sem custo.

Cdl Joinville II
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Uma comitiva de empresários e 
lideranças sindicais do comércio de Santa 
Catarina esteve em Brasília buscando 
apoio dos três senadores catarinenses, 
Luiz Henrique da Silveira (PMDB), Casildo 
Maldaner (PSDB) e Paulo Bauer (PSDB), 
para derrubar o veto total da presidente 
Dilma Roussef ao Projeto de Lei 
200/2012, que extingue a cobrança do 
adicional de 10% na multa do FGTS para 
demissão sem justa causa do empregado.

O projeto deverá ser apreciado 
pelo Congresso neste mês de setembro 
e, caso o veto seja derrubado, se 

tornará um grande avanço que 
deve ser comemorado pela classe 
empresarial, dentre eles o comércio 
varejista, aliviando o peso da já pesada 
carga tributária do empresário.

A extinção da cobrança 
adicional de 10% do FGTS deverá 
reduzir o custo do trabalhador e, 
consequentemente, estimular a 
formalidade nos contratos de trabalho, 
e, consequentemente a diminuição 
das Reclamações Trabalhistas.

O SINDVAREJISTA está atento a 
todas as mudanças na legislação que 

possam afetar o Empresário Lojista, 
mantendo uma Assessoria Jurídica à 
disposição, em tempo integral, para 
o atendimento do empresário.

Associe-se e tire suas dúvidas pelo 
telefone (47) 3026-2600 ou através 
do e-mail juridico@sindvarejista.org.
br. Prestigie o Sindicato do Comércio 
Varejista de Joinville e Região.

ROSALBO FERREIRA JÚNIOR 
- Assessor Jurídico do Sindicato 
Patronal do Comércio Varejista 
de Joinville e Região

SÁBADO MAIS
Lembramos aos empresários 

lojistas os próximos dias de 
Sábado Mais, quando as lojas 
poderão estender o horário de 
funcionamento até as 17 horas:

DIA 14 DE SETEMBRO
DIA 05 DE OUTUBRO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
Empresário Lojista, ainda dá 

tempo para regularizar sua situação 
perante o Sindicato Patronal. 
Regularize-se. Procure seu contador 
ou informe-se no SINDVAREJISTA, no 
telefone (47) 3026-2600 ou e-mail 
sindvarejsita@sindvarejsita.org.br.

Aconteceu: curso gratuito no Sindvarejista
O Sindicato Patronal do Comércio 

realizou no dia 19 de agosto mais um 
curso para associados, contadores 
e demais interessados, com o tema 
“Prática de legislação previdenciária”, 
ministrado pelo já conhecido Gilson 
Gonçalves, que é consultor da IOB.

Todos os presentes aprovaram 
o curso e aguardam novas turmas 
e temas para outros eventos.

Estamos investindo em 
conhecimento e qualificação para 
transformar os operadores, os gestores 
do segmento empresarial em grandes 
líderes e pessoas capazes de fazer 
o melhor para o seu negócio.

Os próximos cursos e eventos 
já estão programados e em breve 
serão divulgados aos interessados. As 
vagas são limitadas e a inscrição é um 
quilo de alimento não perecível, a ser 
doado para instituições filantrópicas 
de nossa cidade e região.

Mais informações: (47) 3026-2600

UNIDOS PARA O BEM DO EMPRESÁRIO 
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Debates e boas notícias na Plenária de agosto

Horário natalino para comércio de rua e shopping center

O SBT/SC marcou presença na plenária 
de agosto da CDL Joinville com o seu vice-
presidente, Carlos Amaral, e o diretor regional, 
Carlos Couto. Na oportunidade, Carlos Amaral 
falou sobre a implantação do novo sistema 
digital no canal 13.1, sobre o crescimento no 
Sul do País e deu uma ótima notícia ao projeto 
Meu Futuro: a doação de uma carta de crédito 
no valor de R$ 10 mil. O reconhecimento 
à iniciativa pedagógica da Câmara Setorial 
de Informática da CDL Joinville também se 
converteu em divulgação já que foi tema 
de reportagem exibida no SBT Meio Dia.

Conduzida pelo presidente Carlos 
Grendene, a plenária abordou temas 
como o estacionamento rotativo, a 
fiação subterrânea no centro, segurança 
pública, o edital para ambulantes, o 
Festival Gastronômico, o Encontro 
Regional de Vendas, dicas de prevenção 
da gripe, a campanha Natal Premiado e a 
entrega do cheque para o Lar Betânia. 

COMÉRCIO DE RUA
de 1º a 6/12  - segunda a sexta ................Horário normal
7/12  - sábado ............................................................Até as 18h
8/12  - domingo .................................................. das 15 às 21h
de 9 a 13/12  - segunda a sexta .......................... Até as 21h
14/12  - sábado ..........................................................Até as 18h
15/12  - domingo ................................................. das 15 às 21h
de 16 a 20/12  - segunda a sexta ..................das 9 às 22h
21/12  - sábado ......................................................das 9 às 21h
22/12  - domingo ................................................ das 15 às 21h
23/12  - segunda ..................................................das 9 às 22h
24/12  - terça ..........................................................das 9 às 16h
25/12  - quarta (Natal) ..............................................Fechado
26 a 28/12  - quinta a sábado ...................Horário normal
29/12  - domingo .........................................................Fechado
30/12  - segunda ............................................Horário normal
31/1  - terça ....................................................................Fechado
1º/1/2014 - quarta ........................................................Fechado
de 2 a 4/1/2014 - quinta a sábado..........Horário normal
5/1/2014 - domingo ...................................................Fechado

SHOPPING CENTER
1°/12/3013 - domingo .......................................das 14 às 20h
de 2 a 7/12  - segunda a sábado ..................das 10 às 22h
8/12  - domingo ..................................................das 14 às 22h
de 9 a 14/12  - segunda a sábado ...............das 10 às 22h
15/12  - domingo .................................................das 14 às 22h
de 16 a 21/12  - segunda a sábado ..............das 10 às 23h
22/12  - domingo ................................................das 10 às 22h
23/12  - segunda .................................................das 10 às 23h
24/12  - terça .........................................................das 10 às 17h
25/12  - quarta (Natal) .................................. lojas fechadas
de 26 a 28/12  - quinta a sábado ................das 10 às 22h
29/12  - domingo ................................................das 14 às 20h
30/12  - segunda ................................................das 10 às 22h
31/1  - terça ........................................................ lojas fechadas
1º/1/2014 - quarta ............................................ lojas fechadas

Da esquerda para a direita: Carlos Couto, diretor regional do SBT/SC; Carlos Amaral, vice-
presidente do SBT/SC; Carlos Grendene, presidente da CDL Joinville; Raulino Esbiteskoski,  
vice-presidente da FCDL/SC; Jaime Dias Júnior, coordenador regional do Sebrae/SC; e o 
tenente Daniel Screpanti, do 8º Batalhão de Polícia Militar 

Integrantes da Câmara Setorial de Informática, juntamente com os diretores do SBT/SC 
e com o presidente Carlos Grendene, durante a reunião plenária

Obs.: Horários definidos em convenção coletiva entre o Sindvarejista e SECJ, com apoio da CDL

A CDL Joinville está com uma novidade 
para a sua empresa e para os seus 
funcionários: o Cartão de Benefícios CDL. 
Com ele, o associado tem descontos 
exclusivos, ampla rede credenciada 
e convênios como estabelecimentos 
como supermercados, farmácias, lojas, 
mercearias, restaurantes, lanchonetes, 
postos de automóveis, etc. 

Vantagens do cartão 
de benefícios Cdl


