Ata Plenária CDL
No vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, realizou-se
nas dependências do Centro de Inovação de Jaraguá do Sul, a reunião
Plenária da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jaraguá do Sul, sob a
condução do Presidente Gabriel Abdalla Seifert, contando com a presença da
Diretoria, Associados, convidados e imprensa. Primeiramente o Presidente
saudou a todos, agradecendo em especial o Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Domingos Savil Zancanaro, pela disponibilidade do espaço, além
justificar a mudança de local. Agradeceu ao convidado Orlando Purim Junior
da empresa Startup ATAR, Sr. Alcides Pavanello - Presidente da CCO da
Schützenfest, Vice Prefeito - Udo Wagner e demais secretários. Sr. Neivor José
Bussolaro - Diretor Distrital, Sr. Wanderlei Passold - Diretor Conselheiro do
SPC/SC, Sr. Sandro Alberto Moretti - Presidente do Sindicato Patronal do
Comércio Varejista, além da Equipe da Rede Feminina de Combate ao Câncer.
Em primeiro momento colocou-se a Ata da última reunião Plenária para
aprovação dos Associados presentes, sendo a mesma aprovada sem
objeções. Presidente relatou as ações que estão sendo realizadas pela CDL,
como a primeira Reunião do Núcleo do Centro, que busca atender as
demandas locais com maior efetividade. Aproveitou a oportunidade para
convidar os presentes para inauguração da decoração Natalina da cidade. O
Diretor Social, Flávio Henrique de Araújo explanou sobre a campanha de natal
2018, que terá prêmios incríveis e que fazem a diferença nos argumentos de
vendas. Relatou sobre a ação do Sábado Legal, que irá acontecer dia 6 de
outubro, tendo uma programação voltada ao dia das crianças, com brinquedos,
shows de super-heróis (personagens) e distribuição de pipoca na praça central
da cidade de Jaraguá do Sul. O Diretor Flávio falou sobre a tradicional festa
germânica da região, Schützenfest, festa dos atiradores e que a CDL irá
realizar mais uma edição do “Concurso de Ornamentação Típica alusiva a 30º
Schützenfest”, o objetivo principal é estimular o comércio a entrar no clima de
festa, alegrando os clientes e colorindo a cidade com as cores tradicionais
germânicas. O concurso vem auxiliar a divulgação da mais autêntica das festas
do estado de Santa Catarina. Além de contribuir diretamente para a
manutenção da tradição e da cultura germânica, também busca de incrementar
as vendas de todo o comércio no mês de novembro. O concurso terão duas
categorias, A e B, os interessados deverão realizar a inscrição através do email ou entregar na sede da CDL Jaraguá do Sul suas informações impressas.
O concurso contempla prêmios até terceiro lugar. Flávio passou a palavra para
Alcides Pavanello - Presidente da CCO da Schützenfest, que apresentou a
nova identidade visual do evento, totalmente restaurada, com nova decoração
nova cobertura e atrações. Enfatizou a importância do evento para cidade e
que a cidade também receberá a decoração germânica, deixando a festa mais

atrativa para os turistas, porém sem perder o espírito familiar. O Presidente
passou a palavra para a Diretora de Relações Públicas, Janete Pradi Panstein,
que divulgou o concurso de vendas que será realizado nos dias 8, 9 e 10 de
outubro, ministrado por Edson Oliveira, também anunciou a palestra com o
Prof. Steven Dubner, que será realizada no dia 6 de novembro no grande teatro
da SCAR. O presidente passou a palavra o convidado Orlando Purim Junior da
empresa ATAR, que dissertou sobre a tecnologia NFC, pagamento por
aproximação, Orlando explicou que a tecnologia de pagamento através de
dispositivos eletrônicos traz agilidade e segurança para os consumidores e que
em muitos casos até aumento de vendas. Demonstrou que em países
desenvolvidos a tecnologia tem um crescimento exponencial, fazendo girar
milhões de dólares na economia internacional e que está sendo utilizada em
várias empresas renomadas. Na sequência passou a palavra para o Sr. Ronis
R. Bosse do setor de Iluminação da Prefeitura, que informou as melhorias
feitas na cidade com as trocas das lâmpadas antigas por novas de LED, que
gerou muitos benefícios tanto na iluminação das ruas quanto na redução do
custo de energia. Em seguida, o engenheiro Diego Besen, da Serrana
Engenharia, apresentou o novo aplicativo (APP) de iluminação pública de
Jaraguá do Sul, onde você pode agendar serviços por ele, como trocas de
lâmpadas e manutenção em geral. O Diretor de SPC e Serviços, Rafael
Peggau, apresentou os novos associados do período e fez a divulgação do
treinamento de SPC. Na palavra livre, Sra. Gisela F. Marodin da Rede
Feminina de Combate ao Câncer, falou sobre a importância do Outubro Rosa,
para fortalecer a causa do cuidado da saúde da mulher, pediu que os
comerciantes dessem atenção e que sinalizassem em seus estabelecimentos
para que essa data não passe em branco. Com a palavra Sr. Neivor José
Bussolaro - Diretor Distrital, resaltou a importância do voto nessas eleições e
demonstrou que o poder do voto pode mudar o destino de um país. Nada mais
a tratar, o presidente Gabriel convidou a todos para coquetel.
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