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MENSAGEM DO PRESIDENTE
A Câmara de Dirigentes Lojistas está a
mais de 40 anos em Rio Negrinho com o
propósito de zelar pelo associativismo. A
entidade

nasceu

dificuldades

em

para

compreender

comum

e

as

apresentar

soluções inovadoras, cumprindo sua missão
de unificar, defender, orientar e representar
em

tudo

que

interessa

direta

ou

indiretamente à comunidade empresarial.
Com o passar dos anos, a CDL transformou-se em uma entidade que busca
por produtos e serviços para conseguir uma vantagem coletiva, buscando e
zelando sempre pelo associativismo e enfrentando os desafios em meio a um
cenário econômico e político desacreditado.
Com a força do Conselho Diretor e o comprometimento da equipe de
colaboradores a entidade não mede esforços para defender os interesses dos seus
associados, promovendo o fomento do comércio, cursos, palestras, campanhas,
serviços e eventos voltados aos empresários, colaboradores e a comunidade. Além
de ter o papel de fiscalizadora, atuando incansavelmente para manter a disciplina
de forma legal e ética, focando, assim, em seu futuro, apoiando empreendedores
que geram oportunidades para todos.
Pessoas que com a força do associativismo, sempre baseados na ética e no
trabalho,

fizeram da

CDL

de

Rio Negrinho

uma

entidade

de

prestígio,

representando a classe lojista empresarial, crescendo e destacando seu papel no
desenvolvimento do nosso município.
CDL de Rio Negrinho
Legítima representante do Comércio, um legado de empreendedorismo e
associativismo às futuras gerações!
Aldo Genésio Liebl

A INSTITUIÇÃO
No dia quinze de setembro de 1975 criava-se o Clube de Dirigentes Lojistas
de Rio Negrinho, atualmente Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Negrinho, com
27 sócios, alguns presentes até hoje no quadro de associados. A diretoria contava
com 8 pessoas, sendo o primeiro presidente Milton Jorge Zipperer e o presidente
atual Aldo Genésio Liebl.
Nos dias de hoje a CDL conta com mais de 170 associados, sendo

uma

entidade civil, sem fins econômicos e sem filiação políticas partidárias e religiosas,
constituídas de empresas com fins comerciais, de prestação de serviços,
profissionais liberais e entidades financeiras, dentre outras.
Com o intuito de integrar e defender o comércio, a CDL oferece aos seus
associados vários serviços de apoio para o melhor funcionamento do comércio
local, prestando informações confiáveis, ágeis e seguras para garantir a segurança
das transações financeiras, vendas a prazo e com cheques, através de consultas a
sistemas informatizados do banco de dados disponível para tal finalidade. O apoio
para estimular as vendas, aumentar receitas e zerar riscos de inadimplência revela
uma aposta institucional no fortalecimento das relações de cooperação enquanto
caminha para o sucesso pessoal, organizacional e comunitário.

VISÃO
Ser reconhecida como legítima representante do varejo, fornecendo soluções
seguras para o desenvolvimento do comércio e da sociedade.

MISSÃO
Defender, orientar, desenvolver e representar os interesses dos associados e
da entidade, para o fortalecimento político, econômico e social do segmento lojista.

VALORES
Respeito ao associado, valorizando o seu desenvolvimento, preservando a
instituição como entidade, cumprindo com as normas oficiais e internas com
transparência na gestão, bem como assegurando nas ações da entidade o
comprometimento com a verdade e o bem estar do associado e da comunidade.

ATUAÇÕES
RECICLA CDL: SUSTENTABILIDADE E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
Eletrônicos em desuso não podem ser
descartados sem critério porque são
tóxicos e trazem riscos à saúde e ao
meio ambiente, sendo sua destinação
correta prevista em lei. Quando é
descartado de maneira incorreta, os
eletrônicos podem trazer muitos riscos,
pois
contêm
metais
tóxicos,
que podem causar doenças.
Esses materiais podem também gerar um ciclo de contaminação do solo e do
lençol freático, chegando ao consumidor final pela água. Um computador comum
tem cerca de 18% de

chumbo, cádmio, berílio e mercúrio, que são metais

tóxicos. O chumbo, por exemplo, é prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso.
Além de garantir uma quantidade menor de lixo para o meio ambiente
absorver, a reciclagem desse tipo de resíduo gera emprego e renda para muitas
pessoas em muitas comunidades.

Buscando diminuir o número de
materiais descartadas incorretamente e
conscientizar a população que foram
realizadas três edições em 2017 do Recicla
CDL em Rio Negrinho.

Também foram coletados lâmpadas fluorescentes que já não tinham mais
uso. A destinação correta dessas lâmpadas é de extrema importância, pois contém
em sua composição mercúrio metálico (Hg) que permite a transformação da
energia elétrica em luz. Caso o produto se quebre, o vapor desse metal pesado é
liberado no ar e, além de contaminar o meio ambiente, se inalado, pode causar
febre, tremor, sonolência, dor de cabeça e náusea. Se houver contato mais

prolongado com a substância, ela pode afetar os rins, o fígado, os pulmões e o
cérebro.
Ao todo foram destinados corretamente cerca de 5 toneladas de lixo
eletrônico e mais de 1700 lâmpadas. O Projeto conta com o apoio dos Bombeiros
Voluntários do município.

RECICLA CDL NA ESCOLA

Atualmente, as questões ambientais têm sido alvo de preocupação não
apenas de ambientalistas, ONGs (Organizações Não Governamentais), como
também de especialistas. Estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas
e esbarram não apenas nas informações de seu cotidiano, mas em suas obrigações
como cidadãos.
Trabalhar com Educação Ambiental significa pensar num futuro melhor
para nosso mundo e para as pessoas que aqui vivem, colocando em prática uma
ação transformadora das nossas consciências e de nossa qualidade de vida.
Mesmo fazendo parte dos temas transversais trabalhados em sala de aula, a
Educação Ambiental precisa fazer parte do dia-a-dia, pois consiste em mudar
hábitos que não mudam de uma hora para outra.
Pensando no benefício desta geração, das próximas e do meio ambiente, a
Federação de Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina - FCDL/SC,
realiza desde 2011 o Recicla CDL nas Escolas. O projeto é um concurso de

redação e desenho direcionado a alunos do 1º ao 9º anos do ensino público
municipal com duas modalidades: desenho e redação e desde 2015 ganhou reforço
especial com os personagens da Liga Sustentável, uma turminha de super-heróis
que protagonizou uma emocionante aventura pela preservação do planeta para
que os inscritos no concurso pudessem, de forma lúdica e criativa, explorar um
novo tema em seus trabalhos: “Se você tivesse superpoderes, o que faria pela
preservação do planeta?”.
Na 7ª edição do concurso, o Recicla CDL nas Escolas 2017 bateu recordes
de adesão graças aos esforços das CDL's do estado. São 149.517 mil estudantes
de 843 escolas da rede pública municipal de 137 municípios inscritos.
RECICLA EM RIO NEGRINHO

No município de Rio Negrinho o concurso é uma parceria entre CDL e
Secretaria Municipal de Educação e no ano de 2017 contou com 15 escolas,
totalizando mais de 2.400 alunos participantes e pelo segundo ano consecutivo, o
município ficou entre os desenhos escolhidos para compor o calendário da FCDL
e, em 2017, entre os cinco melhores desenhos do Estado.
Investimento: R$ 1.080,30 (kits entregues a todos os alunos selecionados de cada
escola)
Número de participantes: 2.400 alunos

AÇÕES

ESCOLA DOS SONHOS
No cenário internacional e
também no Brasil, há consenso
de que a educação financeira é
um processo que propicia ao
cidadão melhores condições para
efetuar suas escolhas financeiras,
de forma responsável, trazendo
benefícios para seu bem-estar
pessoal e o de sua família.
Há, também, uma visão consensual quanto a sua contribuição para a
eficiência do sistema financeiro, na medida em que possibilita inclusão financeira
mais adequada às suas reais necessidades.
O dinheiro faz parte da vida em sociedade. Faz parte de nossas vidas e
famílias. O dinheiro está presente na vida de crianças e adultos, mas não é
infinito; é um recurso limitado. Por isso o dinheiro precisa ser muito bem
administrado para que qualquer pessoa possa realizar seus projetos de vida e ser
mais feliz.
Buscando orientar os participantes a organizar sua vida financeira para
poder realizar sonhos e metas, durante o ano de 2017 aconteceu a Escola dos

Sonhos, uma parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Negrinho e a
Cooperativa de Crédito SCRcred, onde foram trabalhados os seguintes temas:
Orçamento Pessoal e Familiar, Nossa Relação com o Dinheiro, Crédito e
Endividamento, Consumo, Investimentos Seguros e Aposentadoria.
Carga Horária: 20 horas
Número de participantes: 14 participantes

FÍSICA EXTRAORDINÁRIA

Durante os dias 7 a 13 de
novembro
a
Câmara
de
Dirigentes Lojistas em parceria
com a Universidade Regional de
Blumenau - FURB realizou a
Semana
da
Física
Extraordinária.

Na oportunidade o Profº Dr. Robson Zacareli Denke executou executou
várias apresentações que visaram instigar a curiosidade e a imaginação no espírito
dos jovens estudantes, proporcionando sua iniciação científica através de um
amplo contato com os fenômenos naturais. As atividades foram realizadas nas
E.E.B Jorge Zippperer, Manuel da Nóbrega e Marta Tavares e nas E.M.E.B. Adélia
da Luz Souza, Profª Irene Olinda Teifke Ribeiro, Profº Ricardo Hoffmann e no
auditório da CDL.
Os experimentos mostrados foram explorados de maneira bastante didática
e interagente, de modo que até mesmo conceitos complexos tornaram-se acessíveis
a qualquer pessoa, em qualquer faixa etária.
As demonstrações ilustraram diferentes áreas da física, desde acústica,
termodinâmica, eletricidade e mecânica, e permitirão vislumbrar a beleza e os
mistérios da natureza.
Investimento: R$ 280,00 (gás hélio)
Carga Horária: 48 horas
Participantes: 2000 alunos aproximadamente.

Obs: as atividades foram realizadas de forma voluntária pelo professor e
funcionários da CDL.

PROJETOS EM PARCERIA COM O SESC
Durante o ano de 2017 foram desenvolvidos projetos do Sesc em Rio
Negrinho, onde a CDL deu apoio através de seus associados e funcionários. Foram
realizados Projetos do Junior Achievement em três Escolas do município: EMEB
Irene Olinda Teifke Ribeiro, EMEB Quiliano Martins e EMEB Ricardo Hoffmann.
O Junior Achievement é a maior e mais antiga organização de educação
prática em economia e negócios, registrando o mais rápido crescimento em todo o
mundo. Atualmente, 120 países aplicam seus programas, com atuação de
voluntários, beneficiando 10 milhões de jovens ao ano.
O Junior Achievement é a
maior e mais antiga organização de
educação prática em economia e
negócios, registrando o mais rápido
crescimento em todo o mundo.
Atualmente, 120 países aplicam seus
programas,
com
atuação
de
voluntários, beneficiando 10 milhões
de jovens ao ano.
Os projetos trabalhados no município foram: As
Vantagens de Permanecer na Escola que mostra aos
alunos

a

importância

de

continuar

estudando,

integrando conceitos de empregabilidade, educação e
qualificação com três turmas do 9º ano; e Nosso
Planeta, Nossa Casa que conscientiza os jovens da
importância do desenvolvimento sustentável e do
consumo consciente com atividades que despertam o
compromisso com a preservação do meio ambiente e
com a responsabilidade socioambiental com duas
turmas do 4º ano.

Carga Horária: 32 horas
Número de participantes: 812 alunos
CLUBE DE CIÊNCIAS
Nos dias de hoje espera-se que a
escola

forme

alunos-cidadãos,

conscientes e críticos, preparando-os
para

agirem

interferindo

com

cidadania

ativamente

em

e
sua

comunidade.
Assim, faz-se necessário um espaço para discussão, estudo e debate da
ciência, afastado da rigidez da sala de aula.
Buscando contribuir com esse cenário, foi implantado no segundo semestre
desse ano o Clube de Ciências do SESC na EMEB Profª Adélia da Luz Souza, onde
foram desenvolvidas atividades como o show da Física Extraordinário com o Profº
Dr. Robson Denke. O Clube foi implantado com o auxílio da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Rio Negrinho - CDL e do Sindicato do Comércio Varejista - Sindilojas,
com o auxílio da Bióloga Emanoele C. D. Todorovski, tendo a professora Carla
Grosskof como desenvolvedora do projeto na escola.
O nome do Clube - Gralha Azul foi escolhido pelos próprios alunos
democraticamente, que realizaram um estudo mais aprofundado sobre a Gralha
Azul e sua importância para o ecossistema onde a escola está inserida. "As
atividades do Clube de Ciências movimentam a escola e despertam o interesse das
crianças pela investigação e busca pelo conhecimento científico, relacionando
conteúdos estudados na sala de aula com fenômenos do nosso dia-a-dia. Muito
relevante a experiência que tivemos neste semestre com a implantação do Clube
em nossa Unidade. Os estudantes mostraram-se animados e envolvidos com a
proposta", relatou Carla.
Carga Horária: 8 horas
Número de participantes: 29 alunos.

WORKSHOPS
Um dos objetivos da Entidade é prezar pelo desenvolvimento de seus
associados e da comunidade em que está inserida. Para isso, durante o ano de
2017 foram realizados cinco workshops em parceria com a Federação e com
parceiros locais, com os seguintes temas:
•

Conquistes

Suas

Metas

pessoais em 2017;
•

Vencer Sim, mas Sempre em
Equipe;

•

Lições da Disney para Atender
e Encantar Clientes;

•

Os 7 Segredos das Mulheres
Bem Sucedidas;

•

Organização Financeira para
não Entrar no Vermelho.

As

palestras

foram

abertas

à

toda

comunidade,

totalizando

182

participantes.
Carga Horária: 10 horas
Número de participantes: 182 participantes.

CONSULTORIA LICITAÇÕES
Outra atividade desenvolvida pela CDL em 2017 foi a consultoria aos
associados para participarem das licitações do município. Para dar início ao
trabalho, foi realizada no mês de junho uma com uma das responsáveis pelas
licitações da Prefeitura, Cintia Estér Anacleto, e alguns associados para esclarecer
dúvidas sobre os processos licitatórios.
Na oportunidade, Cintia explicou como funciona cada modalidade de
licitação existente e a documentação exigida para participar de cada uma delas.
Também salientou que qualquer pessoa pode participar dos pregões presenciais e

acompanhar o processo pós licitatório para fiscalizar de que forma o dinheiro
público é usado.
Durante os meses conseguintes foram realizadas consultas individuais aos
interessados em participar de algum processo licitatório e orientação na
montagem da documentação necessária. "Divulgar e instigar o interesse do
comércio local à participar dos processos licitatórios é de suma importância, visto
que se a Prefeitura compra aqui o dinheiro é investido em nossa cidade, ajudando
e impulsionando a economia local", destacou Conrado Treml Júnior, coordenador
do projeto.

Travessa Theodoro Junctum, 144, Centro, Rio Negrinho - SC - 89295-000
Fone: (47)3644-2999 - executivo@rionegrinho.cdl-sc.org.br
www.rionegrinho.cdl-sc.org.br

