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CDL Joinville: 55 anos.
Muito a agradecer e a fazer

Editorial

Estou na terceira gestão à frente 
desta instituição histórica e respeitada 
que, aos 55 anos, já venceu muitas lutas 
e renova sempre a energia para novos 
desafios. A Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Joinville está em meu DNA. Nas 
gestões que a presidi – de 2005/2006, 
2007/2008 e atual – e nas demais em 
que sempre fiz parte, tenho orgulho em 
afirmar que participei de muitas das con-
quistas a favor do varejo e da cidade.  

Meus focos sempre foram a defesa 
e o fortalecimento do pequeno lojista, 
seja com ações contínuas e fortes con-
tra a pirataria, seja cobrando serviços 
essenciais como o estacionamento ro-
tativo ou buscando novos serviços para 
o desenvolvimento e a sobrevivência 
dos nossos associados.

No ano passado, comemoramos a 
reforma da Previdência. Mas para que 
os empresários e o País como um todo 
consigam sobreviver e crescer, são tam-
bém necessárias as reformas tributária, 
política e administrativa.

É urgente, principalmente, a refor-
ma tributária, com a simplificação e a 
redução de impostos para micro e pe-
quenas empresas, que são as grandes 
geradoras de emprego no País. Conta-
mos com os deputados federais e os 
senadores para isso.

Também estamos atentos às deman-
das locais e, não importando o resultado 
das eleições de novembro, vamos co-
brar ações urgentes, como a requalifica-
ção da área central.

Queremos também a criação de co-
missões com representantes do comér-

cio, moradores e donos de imóveis para 
aprovar e acompanhar obras de impac-
tos na cidade, a fim de que não sejamos 
atingidos de forma tão drástica como 
aconteceu nos últimos anos.  

Reivindicamos, ainda, uma maior fis-
calização para coibir a venda de produ-
tos piratas em feiras itinerantes, além 
da desocupação das calçadas pelo co-
mércio informal.

Joinville também precisa de mais 
investimentos na segurança, por isso 
propomos a mobilização de entida-
des comunitárias e empresariais para 
a realização de ações e cobrança por 
uma participação mais efetiva dos ór-
gãos estaduais e federais responsáveis 
por este setor.

Como podem ver, temos, como 
sempre, muito trabalho a fazer. E 
muito a agradecer aos dirigentes, co-
laboradores e associados que garanti-
ram que nossa CDL chegasse até aqui 
com tanta força e tanto respeito. Um 
agradecimento especial ao Sindilojas 
- Sindicato do Comércio Varejista de 
Joinville, que é nossa entidade coirmã 
e parceira em todos os tempos.

Todas as conquistas têm um nome: 
o associativismo, porque sozinhos 
não temos força. Por isso, nesta edi-
ção comemorativa dos 55 anos que-
ro homenagear aqueles que dirigiram 
e mantiveram vivas as atividades e a 
representação da CDL de Joinville na 
comunidade. E também conclamar a 
todos que continuam fazendo parte da 
família CDL a renovar as energias para 
novas vitórias.
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Nossa História

Determinação dos pioneiros 
está no DNA da entidade

A história da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Joinville começa em 24 de setembro de 1965. 
Naquela data, vindos de um encontro do recém-

-fundado Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, 
os empresários Germano Stein Júnior e Alfredo Salfer 
reuniram um pequeno grupo de empreendedores do 
comércio de Joinville. Seguindo uma tendência de ou-
tras cidades brasileiras, decidiram formar o Clube de 
Diretores Lojistas de Joinville.

Sem sede nem receitas e apenas contando com 
a contribuição dos membros associados, duran-
te muitos anos a entidade realizou suas reuniões 
nas instalações da Sociedade Harmonia Lyra ou do 
Joinville Tênis Clube, tradicionais locais de encon-
tros da sociedade joinvilense.

Também não havia uma fonte de recursos. Com 
um número muito pequeno de associados, pouco se 
podia fazer em termos de ações que pudessem de-
senvolver o comércio local

Em 1978, o então Clube de Diretores Lojistas promo-
veu uma convenção estadual e o resultado financeiro 
finalmente permitiu a compra do primeiro imóvel para 
a entidade, uma sala de aproximadamente 100 metros 
quadrados no Edifício Manchester, no centro da cidade. 

Na sequência, conseguiu constituir o seu SPC – 
Serviço de Proteção ao Crédito, tão importante e efi-
caz até os dias de hoje. Os tempos mudaram e o que 
outrora era um clube se transformou numa câmara de 
comércio, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joinville.

Hoje com 2 mil associados e funcionando em pré-
dio próprio na área central, a CDL estuda a constru-
ção de uma nova e moderna sede para seus negócios 
ainda na atual gestão, sob o comando do lojista José 
Manoel Ramos, empossado em 2019.  

Na foto acima, posse 
da primeira diretoria 
da CDL, em 1965. Ao 
lado, uma das primei-
ras convenções esta-
duais e a 48ª edição 
do evento, ambas pro-
movidas em Joinville

SPC deu uma grande dinâmica à CDL de Joinville no final dos 
anos 70 e nas décadas seguintes. Serviço é ainda essencial
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Os símbolos da entidade

Sede própria

Nossa História
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O símbolo adotado pelo Clube de Diretores Lojistas, que, em 1994, foi 
transformado em Câmara, é uma nau fenícia. Os fenícios, grandes na-
vegadores da antiguidade, habitaram uma estreita faixa de terra, hoje 

ocupada por parte da Síria e do Líbano. A grande quantidade de cedros 
oportunizou a construção de navios fortes e velozes, que transforma-
ram os fenícios nos comerciantes do mar Mediterrâneo. Nada mais 
oportuno do que se apropriar e ressignificar o poderio fenício com o 
comércio do que utilizá-lo na entidade que representa a pujança dos 

comerciantes de Joinville. Veja abaixo a evolução da marca CDL:

Nos anos 90, a compra de um imóvel na rua Ministro Calógeras deu 
início às tratativas para a construção da sede própria da entidade. Em 

1994, foram concluídas a reforma e a ampliação do prédio (à esquerda). 
Na foto à direita, a sede atual, localizada no mesmo endereço. A 
construção de uma nova sede está nos planos da atual diretoria.
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RAULINO ESBITESKOSKI

Nossa História

Presidiu a CDL em 1984/1985

JORGE DOMINGUES

A CDL ainda não tinha dez anos e não podia ter mais 
do que 25 integrantes. Era uma regra nacional. Con-

vidado pelo lojista Manfredo Trauer, entrei para o movi-
mento em 1975. Passaram-se mais de 45 anos e hoje 
temos 2 mil associados. Somos a CDL com maior número 
de sócios na lista da FCDL-SC. Em sua existência, a enti-

dade já teve 23 presidentes. Difícil apontar os melhores. 
As crises, os governos e as necessidades mudam, mas 
o ritmo da CDL nunca se altera. Ela sempre está atenta e 
atuante em prol da classe que representa e de Joinville. 
Sinto-me muito orgulhoso em participar das comemora-
ções dos 55 anos desta entidade. Respiro CDL.

Presidiu a CDL em 1983/1984

MANFREDO TRAUER

Esta entidade já nasceu forte pelas mãos de verdadei-
ros líderes. Tenho um vínculo muito próximo com a 

nossa CDL, pois a minha empresa, Relojoaria Pérola, foi 
fundada em 1955, dez anos antes da entidade. Tive o privi-
légio de conviver com Germano Stein, Alfredo Salfer, Her-
cílio Hardt, Felinto Jordan, Frank Fleisschfresser e Lourival 
May. Meu envolvimento com essas lideranças foi de gran-

de valia, dando-me muitos subsídios que foram aplicados 
na minha empresa. Tenho o maior orgulho de ser o mais 
antigo sócio da CDL que ainda está em atividade, dirigindo 
a minha empresa, que neste mês de outubro completa 65 
anos. Presidi a CDL em 1983 e de lá pra cá participo de 
todas as diretorias. Os 55 anos da entidade são um marco 
histórico que merece ser comemorado.

Presidiu a CDL em 2001/2002 e 2003/2004

GILSON BOHN

São 55 anos de conquistas em favor do comércio de 
Joinville e região. Enalteço a coragem, a determina-

ção e a visão de seus fundadores. Joinville no passado ti-
nha sua força política e empresarial toda voltada ao setor 
industrial. O comércio não tinha ainda uma entidade que 
pudesse consolidar os anseios desta classe. Nasceu en-
tão a nossa CDL. Fico imensamente feliz e realizado por 

também ter tido a oportunidade de comandar a entidade 
de 2001 até 2004.  Parabenizo todos os presidentes que 
também deixaram suas marcas e a todos que colabora-
ram para a grandeza desta CDL. Sem medo de errar, po-
demos separar o comércio de Joinville em antes da CDL 
e depois da CDL. Hoje, uma das mais importantes de SC 
e do Brasil. Parabéns, CDL de Joinville.

Presidiu a CDL em 1996/1998 e 2009/2010

Desde 1982 tenho uma história na CDL de Joinville, 
que presidi por duas gestões. Nossa CDL é tão res-

peitada que sempre é chamada para participar das gran-
des decisões da cidade. Cada um que começou na CDL lá 
atrás colaborou para deixá-la como está hoje, com sede 
própria, perspectiva de construção de um novo prédio, 2 

mil associados e destaque em Santa Catarina e na FCDL. 
Prova disso é que o cargo que ocupo na Federação, de 
diretor administrativo-financeiro, é uma indicação de 
Joinville. A entidade hoje está muito bem conduzida pelo 
Zeca. Somos voluntários e tratamos nossa CDL com ca-
rinho. É um orgulho comemorar os 55 anos da entidade.
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Nossa História

Presidiu a CDL em 1990/1991

HENRIQUE WEBER

A CDL de Joinville construiu uma rica e vasta história 
nestes 55 anos de existência. Nesta jornada árdua, 

não somente concretizou sua missão objetiva, como 
também semeou muito em sua atividade subjetiva. Obje-
tivamente contribuiu muito para a representação das ne-
cessidades e expectativas dos empresários do comércio 
varejista, interagindo com a sociedade local, o mercado 

consumidor e os poderes constituídos. Subjetivamente, 
fomentou a formação de relacionamentos e a troca de 
experiências entre empresários que contribuíram para a 
disseminação das melhores práticas que impulsionaram 
o crescimento de muitas das empresas locais. Por tudo 
isso é que acredito que a nossa CDL muito contribui para 
o desenvolvimento da cidade e dos comerciantes locais.

Presidiu a CDL em 1998/1999 e 2000/2001

ALEXANDRE BRANDÃO

Há 55 anos a CDL desenvolve uma série de serviços 
que ajudam os empresários em seus negócios. No 

início era somente o SPC que “garantia” as vendas, mas 
de lá pra cá a entidade evoluiu muito na prestação dos 
serviços e no auxílio aos empresários lojistas com asses-
soria jurídica, cursos, representatividade e até certifica-

ção digital. Além de nos representar perante os poderes 
legalmente constituídos, em especial em nossas reivin-
dicações junto à Prefeitura. CDL forte é o espelho de um 
comércio forte e organizado. Tenho muito orgulho de ter 
sido o mais jovem presidente da entidade, com apenas 
26 anos, e de fazer parte desta linda história.

Presidiu a CDL em 2011/2012 e 2013/2014

CARLOS GRENDENE

A CDL de Joinville foi muito importante na cons-
trução da independência dos lojistas, pois trouxe 

garantias para o comércio local. Nossa CDL é uma das 
mais antigas do Brasil, e é preciso fazer um agradeci-
mento ao passado, às pessoas que foram as fundadoras 
desta entidade que nos representa em nível de cidade, 
de Estado e de Brasil. Sempre participamos da vida do 

País. Trabalhamos inclusive para que o Simples Nacio-
nal fosse ampliado para várias outras categorias. As en-
tidades têm muita importância na luta pela diminuição 
das diferenças do País, e a nossa CDL faz parte deste 
processo. O aniversário desta instituição deve ser bem 
comemorado todos os anos. Que a tenhamos sempre 
presente e cada vez mais forte na vida de Joinville.

Presidiu a CDL em 2016/2018

FREDERICO C. DOS SANTOS

Uma entidade forte e respeitada tem o poder de fa-
zer a diferença na vida das pessoas. Pelo tamanho 

de sua representatividade, posso dizer que a CDL de 
Joinville tem uma relevância que ultrapassa a cidade. 
Seus 55 anos de vida não deixam dúvidas disso. Além 
de servir como modelo para outras entidades, nossa 

CDL tem destaque estadual pela presença constante na 
defesa das demandas dos associados junto aos pode-
res Executivo e Legislativo. Sinto-me honrado e agrade-
cido por fazer parte da galeria de presidentes desta ins-
tituição. Parabenizo a atual Diretoria, os associados e os 
colaboradores desta grande entidade. Sucesso a todos!

Presidiu a CDL em 1994/1995

MILTON KRÜGER

A CDL de Joinville ajudou muito no desenvolvimento 
dos nossos negócios, abrindo espaço para novos 

conhecimentos e nos fazendo ir além. Por meio da CDL, 
tive a oportunidade de conhecer empresas de todos os 
tamanhos, de fazer contatos diretos com seus diretores 
e gerentes. Essas trocas de informações são muito im-

portantes para o empresário. Também aprendi que con-
correntes do lado de fora da porta se encontram na CDL 
e trocam ideias com respeito. Esta entidade consegue 
fazer a diferença no dia a dia da cidade e presidi-la foi 
um marco em minha vida. Parabéns à atual Diretoria, aos 
funcionários e associados desta grande instituição.
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Falar da CDL é falar de uma boa parte da minha vida. Boa no 
sentido de tempo e também de qualidade. Tenho várias e óti-

mas lembranças nesses 16 anos em que atuo na CDL, algumas do 
dia a dia e outras pela importância, como a certificação pela ISO 
9001, que aconteceu em 2009, e o processo de migração para 
o SPC estadual em 2011, entre outras mudanças mais recentes.  
Muitas delas deram bastante trabalho, mas sempre tivemos 
o apoio da diretoria e da equipe para avançar. Mudanças tec-
nológicas e de automação que exigiram adaptações e esfor-
ço de todos. Nosso ambiente de trabalho sempre foi mui-
to agradável, na dose certa de produtividade e descontração.  
O profissionalismo sempre se destacou na equipe, que se esforça 
para atender aos associados e visitantes com muita dedicação. Pa-
rabéns, CDL Joinville, pelos 55 anos. Parabéns aos empreendedores 
e empreendedoras que, como lideranças voluntárias, passaram pelo 
comando da entidade. Parabéns equipe, e muito obrigado!

Alexandre Geiser, gerente administrativo-financeiro

A  sobrevivência das empresas, principalmente das micro e peque-
nas, diante de uma realidade econômica instável como a brasileira 

e de transformações aceleradas, além da formação de novas lideranças, 
são preocupações da CDL Joinville. Desde 2003 a entidade busca de-
senvolver seus associados por meio do associativismo, com as câma-
ras setoriais, e a formação de novas lideranças desde 2001, com a CDL 
Jovem. Atualmente, a CDL tem oito câmaras: de Agropecuárias e Pet 
Shops, de Arquitetos, de Empreendedoras, de Gastronomia e Entrete-
nimento, de Materiais de Construção, de Ópticas e de Tecnologia e Ino-
vação, além da CDL Jovem. O associativismo é uma ferramenta estra-
tégica para o crescimento empresarial. Dessa forma, os empresários se 
tornam mais competitivos e aumentam as oportunidades de crescimen-
to individual e coletivo. A CDL Jovem Joinville foi a primeira no Estado. 
As primeiras câmaras setoriais foram criadas na gestão de José Manoel 
Ramos, em 2003, com as Ópticas. É uma iniciativa que busca sensi-
bilizar os empresários para a adoção de posturas frente aos desafios 
atuais e futuros e desenvolver lideranças. Os trabalhos se apoiam no tri-
pé representatividade, qualificação e ações de relação com o mercado. 

Marcos Jaroczinski, gerente de Câmaras Setoriais

Aprendizados, evolução e reconhecimento construíram a minha 
carreira junto à entidade. Neste momento que vivemos, de mui-

tos desafios, buscamos o alinhamento da nossa equipe comercial 
para que todos juntos, motivados e confiantes, possamos realizar 
um trabalho com excelentes resultados, sempre acreditando que um 
cenário próspero está por vir. Hoje conto com uma equipe comercial 
engajada com o nosso alvo, que é fechar o ano de 2020 com mais de 
2 mil associados. Trago a certeza de que juntos somos mais fortes e 
que tudo passa. Agradecimentos a toda CDL, aos dirigentes lojistas 
e à equipe CDL, afinal, todos fazemos parte dessa história.

Max Soel da Silva, gerente comercial

Adaptação às muitas mudanças Associativismo como estratégia

Na família CDL desde 1997

Nossa História
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A CDL de Joinville sempre soube reconhecer a luta e as vi-
tórias de seus associados. Mesmo com a pandemia de 
Covid-19, isso não mudou em 2020. Neste ano, a entida-

de continuou homenageando empresas com mais de 20 anos 
de atividades durante plenárias e reuniões online de diretoria. As 
placas de reconhecimento foram entregues para cada empresa 
na sala da presidência da entidade. 

O presidente da CDL de Joinville, José Manoel Ramos, des-
taca que empresários que comemoram 20 anos ou mais de 
funcionamento no Brasil são guerreiros. “Eles atravessaram 
muitos obstáculos e venceram muitas crises. E o associati-
vismo é importante para troca de informações e crescimento”, 
afirma. Outras homenagens ocorrerão ainda neste ano. Se a 
sua empresa é associada à CDL e está completando 20, 30, 40, 
50, 60 anos ou mais em 2020, entre em contato com a entidade 
via Facebook ou envie e-mail para eventos@cdljoinville.com.br 
informando a data de fundação (dia, mês e ano).

A Papelaria Príncipe – Desetécnica foi ho-
menageada pelos seus 50 anos de exis-
tência em Joinville. O presidente da CDL, 
José Manoel Ramos, entregou a placa 
comemorativa para o empresário Osvaldo 
Hinsching.

Homenagem a quem constrói 
o comércio de Joinville

Nossa História

A Agropecuária Soca Sola está no mercado joinvi-
lense há duas décadas. A sócia-proprietária Angé-
lica Cristina Beckert recebeu a placa do presidente 
da CDL, José Manoel Ramos.

O conselheiro João Batista Steffen (C) e a esposa 
Ivonete Steffen, proprietários da Agropecuária Fal-
cão Dourado, receberam a placa de homenagem 
pelos 20 anos de fundação das mãos do presidente 
da CDL, José Manoel Ramos.

A Uniodonto SC, há 40 anos atuando no mercado 
catarinense, foi representada por Marcos Adolf Prinz 
durante a homenagem prestada na CDL pelo presi-
dente, José Manoel Ramos.

O empresário Isaltino da Silva, da Lubrificantes Car-
ter, recebeu a homenagem pelos 20 anos de funda-
ção das mãos do presidente da CDL Joinville, José 
Manoel Ramos.
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O economista Guilherme Afif Domingos, assessor 
especial do ministro Paulo Guedes, participou 
em junho de uma palestra online com a direto-

ria e associados da CDL. Afif está envolvido há mais de 
quatro décadas com o associativismo. Antes de tra-
balhar no Ministério da Economia, foi diretor-presiden-
te do Sebrae nacional por três anos. Aos empresários 
joinvilenses, ele trouxe boas notícias em relação à dis-
ponibilidade de recursos pelo governo federal.

“Por entender as demandas das micro e peque-
nas empresas, decidimos convidá-lo para conversar 
com os lojistas”, explicou o presidente da CDL, José 
Manoel Ramos. O tema do encontro não poderia ser 
outro: “Pandemia x Economia”.

Afif destacou que os mais de 50 milhões de tra-
balhadores informais brasileiros e a grande quanti-
dade de micro e pequenos empresários precisando 
de ajuda financeira para sobreviver à pandemia, le-
varam o governo federal a criar ações como o Pro-
grama de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe).

O Fundo Garantidor de Operação (FGO) vai bancar 
85% de toda a inadimplência do programa. Desta for-
ma, poderão ser emprestados até R$ 15,9 bilhões para 
as empresas formalizadas terem capital de giro e pas-
sarem pela tempestade atual.

O Pronampe vai beneficiar empresários em dia com 
a Receita Federal e Cadastro Positivo. 

“Este público paga os impostos em dia, mas nun-
ca se encaixava em programas de crédito. Agora, 
o governo oferece a garantia exigida pelos bancos 
com juros decentes”, afirmou o assessor especial. 
“Mas os empresários precisam se mobilizar para o 
Pronampe vingar”, alertou.

O presidente da CDL lembrou que cerca de 80% 
dos geradores de emprego no Brasil são os micro e 
pequenos empresários.

Nova fonte de crédito do BNDES

Afif Domingos também informou que outra fonte 
de crédito para os empresários vem do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES 
disponibiliza até R$ 2 bilhões para empresas de gran-
de porte atuar como “âncoras” e fornecerem capital de 
giro a fornecedores e clientes.

A linha de crédito é operada diretamente pelo  
BNDES, que empresta até R$ 200 milhões por em-
presa-âncora. O prazo de carência é de até 24 meses, 
com pagamento em até 60 vezes. O custo é o da Selic 
mais 0,1% ao mês, acrescido de uma taxa de risco que 
varia de 1,4% a 1,6% ao ano.

“Sabemos que o crescimento do País vem da ini-
ciativa privada e precisamos dar condições para que 
sobreviva a este período. É necessário injetar capital de 
giro para manter os empregos”, afirmou Afif.

O presidente da CDL 
trouxe Afif Domingos para 
uma conversa online com 

diretores e associados

Recursos para enfrentar a tempestade

Nossa História
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Em um ano totalmente atípico como está sen-
do 2020, em que todas as projeções tiveram 
de ser repensadas ou suspensas, a CDL de 

Joinville não parou. Conseguiu manter o ritmo dos 
anos anteriores e, mais que isso, avançar.

A entidade fez novas parcerias, agiu com rapi-
dez para amenizar os estragos causados pela Co-
vid-19 junto aos associados, adaptou as reuniões 
e as plenárias para o sistema virtual e continuou 
fazendo cobranças aos poderes públicos.

Em 2020, a programação da CDL teve de ser 
totalmente refeita. Eventos tradicionais, como o 
Stammtisch e o Sábado Mais, foram adiados. Mas 
outros a entidade conseguiu manter, como o Fes-
tival Gastronômico, que, mesmo com a limitação 
de público nos restaurantes, obteve sucesso.

Ações eficazes

Mesmo com a pandemia, três campanhas ti-
veram a participação ativa da CDL; #CompreDo-
NegócioLocal, realizada em parceria com o Sindi-
cato do Comércio Varejista de Joinville e Região 
(Sindilojas); “Eu coopero com a economia local”, 
com apoio de Sebrae/SC, Sicredi Norte SC, Acij, 
Acomac e Ajorpeme; e #FaçaSuaParte, lançada 
pelo Conselho das Entidades de Joinville. A enti-

dade também divulgou as campanhas da FCDL 
#ConsumoConsciente e #AGenteSeReinventa.

Em setembro, a CDL Joinville, com apoio do Se-
nac, também ofereceu o workshop online “Marke-
ting Digital com Foco em Mídias Sociais para o 
seu Negócio”, com o professor e especialista em 
Marketing Digital Juarez Miglioli.

Para não deixar o comércio parar e, ao mesmo 
tempo, proteger funcionários e empresários do 
contágio pelo coronavírus, outra medida eficaz da 
CDL em 2020 foi o fretamento de ônibus para as-
sociados, o que garantiu a mobilidade enquanto o 
transporte coletivo esteve suspenso.

 Outras ações de enfrentamento aos proble-
mas causados pela Covid-19 foram realizadas 
com sucesso. A criação de material impresso 
para associados usarem em seus estabeleci-
mentos com orientações sobre restrições du-
rante a pandemia. A divulgação de cartilha com 
informações para ajudar e orientar na prevenção 
do contágio. Orientações a associados sobre 
os empréstimos e financiamentos criados para 
atender ao comércio/varejo durante a pandemia. 
Destaque também para a confecção de cartilha 
sobre o que mudou nas áreas trabalhista e tribu-
tária e também no sistema financeiro por causa 
do novo coronavírus. 

Os frequentes encontros 
presenciais realizados 
pela CDL passaram a 
ser virtuais em 2020, 
por causa do riscos de 
contágio da Covid-19

CDL se adapta aos novos tempos

Nossa História
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Nossa História

O foco da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Joinville sempre foi o fortalecimento dos associa-
dos. Mesmo em meio às grandes mudanças exigi-
das pela pandemia, o entusiasmo não diminuiu no 
ano do 55º aniversário da entidade.

A movimentação da CDL na captação de novas 
ofertas de serviços e parcerias para o varejo e pres-
tadores de serviço é grande. O presidente José Ma-
noel Ramos, que assumiu o comando da entidade em 
2019, comemora os resultados do trabalho e agrade-
ce o empenho da atual diretoria e dos colaboradores.

Na atual gestão, a equipe CDL conseguiu fazer 
com que o número de associados aumentasse mais 
de 25%. Neste momento, está com 2 mil. A CDL de 
Joinville tem o maior número de associados da Fe-
deração de Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa 
Catarina (FCDL/SC).

José Manoel Ramos também gosta de lembrar que 
outra grande vitória da atual diretoria foi conseguir o 
retorno do estacionamento rotativo, em abril de 2019.

O serviço estava suspenso desde 2013. Em 2020, 
por causa da Covid-19, não funcionou novamente de 
março a 31 de agosto. Retornou em 1º de setembro, 
após sucessivas cobranças da CDL.

A pandemia também mudou as formas de conta-
to, mas não comprometeu os diálogos. Tanto que de 
abril a setembro deste ano, a CDL fez 33 lives com 
associados e convidados.

Dos encontros já participaram o presidente do 
SPC Brasil, Roque Pelizzaro; o presidente da FCDL/
SC, Ivan Tauffer; o presidente da CNDL, José Cé-
sar da Costa; o presidente da Fecomércio, Bruno  
Breithaupt; o economista Guilherme Afif Domingos; 
o diretor técnico do Sebrae, Luciano Pinheiro; pre-
sidentes das CDLs do 19º Distrito; o prefeito Udo 
Döhler, vereadores e deputados. A diretoria também 
participou de palestras online com Ricardo Gondran, 
Nubiana de Oliveira e Dr. Daniel Augusto, além de 
continuar realizando as reuniões semanais.

História de sucesso e muito trabalho

Sempre em busca de melhorias para a categoria 
que representa, a CDL faz contatos diretos com os po-
deres Executivos e Legislativos da cidade, do Estado e 
do País. Somente na gestão de José Manoel Ramos 
foram expedidos em torno de 200 ofícios para deputa-
dos federais e estaduais, governo do Estado, Ministério 
da Economia, Prefeitura e outros órgãos públicos com 
pedidos de informações e solicitações. Cobranças 
também são realizadas de forma frequente em entre-
vistas para TV, rádios, veículos online e impressos.

 “Temos uma história de sucesso e de muito tra-
balho. Vamos continuar lutando pelas necessida-
des e demandas dos nossos associados”, garante 
José Manoel Ramos. 

Maior número de associados 
da Federação Catarinense

Equipe de colaborado-
res da CDL de Joinville: 

entusiasmo não dimi-
nuiu mesmo diante da 
pandemia de Covid-19
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JOSÉ MANOEL RAMOS
Proprietário da Victhoria Magazine 
e diretor distrital da FCDL/SC 

WILLIAN KOKURA POFFO 
Proprietário da Autopeças 2 Irmãos  

JOSÉ RAULINO ESBITESKOSKI
Proprietário da DI-Koski Consultoria, 
ex-presidente da CDL, vice presidente 
da FCDL/SC, presidente do Sindilojas e 
secretário de Cultura e Turismo de Joinville

JOÃO BATISTA STEFFEN
Proprietário da Falcão Dourado 

DARLAN FERMIANO CÂNDIDO
Proprietário da Jobrasil 

MARCOS BITTENCOURT
Proprietário da Promacal  

MANFREDO EVALDO TRAUER
Proprietário da Ótica Pérola 
e ex-presidente da CDL

TIRONE MEIER
Proprietário da Colchões Center 

CARLOS ANTÔNIO GRENDENE 
Proprietário da Rochelli Calçados 
e ex-presidente da CDL 

EDUARDO MAFRA
Proprietário da GM Modas 

OSNILDO DE SOUZA
Proprietário da Jordanni Joias  

PAULO HERMES
Proprietário da HSports  

WILLIAM ESCHER
Proprietário da Messias 
Materiais de Construção 

JULITA MICHELS
Proprietária da Joyce Modas 

GERSON ALÉCIO STROSSI
Proprietário da Ótica Vision  

MARLI SILVA AVANCINI
Proprietária da Discolândia

Presidente

Vice-Presidente de Treinamento 
e Desenvolvimento Profissional

Conselho Superior Conselho Superior

Vice-Presidente Financeiro

Vice-Presidente de 
Marketing e Eventos

Vice-Presidente de Serviço 
de Proteção ao Crédito

Vice-Presidente de 
Câmaras Setoriais

Vice-Presidente 
Administrativo e de Patrimônio

Vice-presidente de 
CDL Jovem

Conselho SPC Conselho SPC

Conselho SPC Conselho Fiscal Conselho Fiscal Conselho Fiscal

Atual Diretoria da CDL
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Entrevista

José César da Costa, Presidente da CNDL – 
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas 

1) Como a presença de uma Câmara de Dirigentes 
Lojistas pode realmente fazer a diferença para o co-
mércio e os serviços de uma cidade?

José César - As Câmaras de Dirigentes Lojistas têm 
um papel relevante nos municípios que atuam, princi-
palmente em fomentar e desenvolver a aproximação 
dos integrantes e dirigentes de empresas de varejo. 
Sabemos o quanto o relaciona-
mento e a colaboração recípro-
ca são fundamentais para o de-
senvolvimento do setor.

As CDLs devem promover 
um clima propício à coopera-
ção e à troca de informações 
do comércio lojista e buscar 
soluções para questões co-
muns, além de cooperar com 
as autoridades, associações 
de classe e o poder público na 
construção de resultados efe-
tivos. Participar ativamente do 
desenvolvimento da cidade, 
debatendo e buscando solu-
ções para diversas questões 
relevantes da sociedade e que 
afetam o comércio local. Outra 
importante atuação das CDLs 
é a de capacitação dos seus 
associados, promovendo cursos e convênios para 
qualificação.  

2) Quais os desafios de uma CDL histórica como a 
de Joinville para fazer frente aos novos tempos na 
economia?

José César - A pandemia da Covid-19 pegou o 
mundo todo de surpresa e o setor de comércio e ser-
viços foi um dos mais impactados. Ao mesmo tempo, 
a pandemia nos fortaleceu, fez com que transforma-
ções que estavam em andamento fossem acelera-
das. A CDL de Joinville é uma referência para todo o 
Sistema CNDL. Sempre atuante, acolhendo as novas 
gerações, fortalecendo o setor e se renovando.

Ao lado da CDL de Joinville já participei de impor-
tantes missões, como, por exemplo, na Península 
Ibérica, onde buscamos convênios e conhecemos 
projetos inovadores para o setor varejista. Em 2003, 
participei da Convenção Nacional que aconteceu em 
Joinville e vi de perto a atuação da entidade, que é 

um modelo para as lideranças de todo o País.  
A reconstrução do setor do comércio e servi-

ços só é possível com união e ações concretas, 
juntando os esforços do setor varejista, de atores 
públicos e privados em prol do desenvolvimento 
econômico do país. A luta associativa se faz em 
cima da construção de ações bem definidas e de 
objetivos bem traçados.

É o momento de valorizarmos ainda mais o 
associativismo, somente com união de esforços 

será possível construir solu-
ções para os desafios que 
estão se apresentando.

É fundamental que o nos-
so Sistema, formado pelas 
CDLs, FCDLs, CDL Jovem, 
SPC Brasil e CNDL, siga mobi-
lizado e motivado, articulando 
soluções com as lideranças 
políticas, dando apoio efeti-
vo aos associados, sugerin-
do e acompanhando nossas 
ações em Brasília.

3) O que faz uma CDL ter su-
cesso e respeito junto aos as-
sociados e à cidade onde está 
instalada?

José César - As Câmaras 
de Dirigentes Lojistas (CDLs) 
são a base para um sistema 

associativista forte. São elas que mantêm o con-
tato direto com o empresário e que entendem os 
desafios diários da ponta.  

São as CDLs que entendem e traduzem as do-
res dos empresários que estão nas esquinas, nas 
sobrelojas, nas galerias, nos centros e nos bairros 
mais afastados das cidades brasileiras. É delas que 
partem as mais variadas demandas do setor vare-
jista, e é a partir delas que surgem as propostas co-
letivas que pautam as autoridades públicas. É nas 
CDLs que os empresários varejistas, sejam micro, 
pequenos, médios ou grandes, têm voz.

Acolher os empresários, entender as suas difi-
culdades, uni-los em torno de um mesmo objetivo, 
levar e debater com o poder público as demandas 
do setor e mobilizar as lideranças locais é um tra-
balho árduo, mas traz grandes resultados. A CNDL é 
mais um ponto de união dessa rede associativa que 
é construída principalmente pelas CDLs de todo o 
País. Juntos somos mais fortes!

Modelo para as lideranças do País
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IVAN ROBERTO TAUFFER
Presidente da Federação das 
Câmaras de Dirigentes de SC 

Em 1965, nascia uma das 10 maiores 
CDLs catarinenses, fundada a partir dos 
ideais e valores associativistas. Com gran-
de representatividade no cenário estadual, 
a entidade é responsável por 2 mil associa-
dos que confiam e acreditam na presteza 
dos trabalhos e serviços prestados.

A existência de uma CDL é marcada 
pela contribuição na economia local e em 
questões sociais que afetem a comuni-
dade. Ao longo dessas décadas, a visão 
empreendedora dos primeiros associados 
que construíram a entidade teve seguimen-
to nas presidências e diretorias seguintes, 
cada um a seu tempo, contribuindo para o 
setor através de seu trabalho voluntário.

O diretor de uma Câmara de Dirigentes Lojistas exerce o papel 
da liderança varejista de cada município. Atento às legislações que 
podem afetar a cadeia econômica do setor, o mesmo tem o dever 
de defender os interesses dos lojistas e da comunidade.

Zelar pelo atendimento ao associado também faz parte deste 
propósito, que é ajudá-lo a se destacar em meio à concorrência 
oferecendo-lhe os melhores produtos e serviços.

Parabenizo a CDL de Joinville, que 
ao longo desses 55 anos reuniu grandes 
líderes. Alguns deles participaram de Di-
retorias da FCDL-SC e da CNDL, como 
hoje ainda participam na Diretoria Esta-
dual da Federação, sendo um exemplo 
para o movimento lojista na entrega de 
produtos e serviços.

A entidade está à frente de eventos 
de grande repercussão na comunidade, 
como os festivais gastronômicos, além 
das ações essenciais, a exemplo do com-
bate à pirataria e a participação em pro-
gramas ambientais, como o Recicla CDL 
na Escola, que incentiva a conscientização 
ambiental nas unidades municipais de 
educação infantil.

Parabenizo e agradeço os esforços dos 
líderes da entidade de Joinville que, com 

muita dedicação, exercem seus papéis com grande notoriedade. 
E, claro, não podemos deixar de citar o saudoso Samuel Schu-
bert, que dirigiu a presidência da CNDL na gestão de 1982 a 1986.  

Vamos juntos comemorar esta data histórica homenagean-
do todos que fazem parte da CDL de Joinville, entidade que está 
sempre ao lado dos associados, unindo e fortalecendo os laços 
do movimento lojista. Parabéns, CDL de Joinville, pela sua histó-
ria e pelo engrandecimento do varejo catarinense.

Destaque no cenário estadual
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