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Nesta edição o editorial é de Ercy Antonio Lazzarotto ‐ Gestão 1983/1985.
Acompanhe a história da CDL, mensalmente contada por um Ex‐presidente. 

Happy hour com Associados, Diretoria 
e convidados deixam marcas positivas 
e enaltecem os 41 anos da entidade; 
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Prezado leitor!
Nesta edição você vai acompanhar 

os destaques deste último ano.
São 41 anos de ações em prol dos 

Associados e da comunidade. 
Boa leitura!

 Com a instalação da CDL em Nova  Prata foi também instalado 
o SPC, com a assessoria da CDL de Bento Gonçalves, 
representado na ocasião pelo seu Presidente Sr. Valdir Peciolli e 
delegados, quando foi empossada por aclamação a primeira 
Diretoria da entidade, em 13.10.1972, assim constituída: 
Presidente Angelin Manfredi; Vice-Presidente Ercy Antonio 
Lazzarotto; 1° Secretário Carlos Cecagno; 2° Secretário Jorge 
Pandolfo; 1° Tesoureiro Marne Lenzi; 2° Tesoureiro Aberlino Perin; 
e como Diretor de Departamento de Proteção ao Crédito o Sr. Valdir 
de Nardi. 
 Éramos, então, poucos lojistas e fomos orientados por um 
Delegado Regional que estava presente no jantar festivo realizado 
na sede do Grêmio Pratense, sobre os benefícios da colaboração 
mútua, fugindo da concorrência, para o bom funcionamento e 
expansão da entidade e do município em geral. E foi com esse 
mesmo espírito que assumi a presidência da CDL em 26 de agosto 
de 1983 até 1985, tendo então como Vice-Presidente: Angelin 
Manfredi e 1° Secretário Sérgio Sottili, com apoio de toda  Diretoria 
e Associados. Fiquei muito lisonjeado com a indicação do meu 
nome; afinal, como meu pai, eu era comerciante também.
 Nessa época a entidade passava por dificuldades financeiras 
em razão do elevado número de inadimplentes, já considerados os 
créditos perdidos. Então, com os demais componentes da Diretoria, 
resolvemos arrecadar ½ salário mínimo regional, por mês, de cada 
empresa. E a medida foi um sucesso, pois conseguimos anunciar a 
reabilitação de “clientes negativos”, usando até um jingle pela 

Rádio Prata. Com 
isso ficamos mais 
conhecidos e 
começaram a 
chegar 
convites de
toda a região, quando estivemos presentes na 15° Convenção 
Lojista de Caxias do Sul,  com a participação do Diretor  do  SPC  da  
época, Sr. Mário Busnello. Nossos padrinhos de Bento Gonçalves 
nos visitavam com freqüência e acabamos por sentir a necessidade 
de termos uma sede. Para isso, eu cedi uma sala, sem ônus para a 
entidade, localizada à Rua Henrique Lenzi, junto à Praça da 
Bandeira, onde hoje está instalado o Grand's Bar. Com  auxílio de 
arquiteto a sala foi decorada com bom gosto e passamos a nos 
reunir e receber visitantes com alegria e, até, com certo orgulho da 
nossa sede e da nossa entidade. A contribuição que trouxemos à 
CDL nos anos da nossa gestão não foi, com certeza, de grandes 
realizações, mesmo porque a realidade era outra, mas serviu para 
alcançarmos o equilíbrio da entidade que se organizava e se firmava 
financeiramente, tornando-se conhecida por ser conduzida com 
base na cooperação mútua, em com sede própria.
 Outras diretorias se sucederam, acrescentando cada uma o 
seu modo de atuação, cuja eficiência transformou a CDL de Nova 
Prata um dos motivos de orgulho para todos os pratenses, que 
chega aos 41 anos como verdadeiro modelo de colaboração e 
desprendimento. Parabéns a todas as Diretorias e em especial a 
equipe interna da CDL, que trabalha incansavelmente com simpatia 
e bom atendimento, fazendo o sucesso desta entidade.                                                                                                   

Ercy Antonio Lazzarotto

Mais detalhes na página 05.

Empresas certificadas pelo 
programa QComércio com 

Presidente e equipe da CDL.



Juciê e Declei 

As pessoas que alcançam seu potencial pensam em aperfeiçoamento." (John Maxwell)
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No dia 06 de outubro,  participaram da Convenção Regional Varejista em Foco, em 
Farroupilha, Declei Dalla Giacomassa e Juciê Pocai, representando a CDL de Nova 
Prata.
A programação teve palestrantes nacionais, com temas voltados para o Varejo. A 
convenção teve a participação do Sr. Adelino Colombo que ressaltou a importância do 
tripé dos negócios: Atendimento ao cliente, educação do colaborador e a 
sustentabilidade financeira. O evento tratou de tendências para o setor, além de educar 
para a motivação e comprometimento no trabalho, também teve teatro e palestras 
sobre vendas e comércio eletrônico. Eventos dessa natureza qualificam nossa equipe 
que está sempre buscando alternativas para os associados de Nova Prata.

Neli, Declei, Juciê, Lizete e Marly participaram em 23 

de outubro da 43ª. Edição do Seminário Estadual de 

SPC. Evento em Porto Alegre,  onde ocorre o maior 

encontro de executivos de SPC do RS.  

Foi um  dia  intenso  de  atividades,    o  consultor de 

empresas Sr. Marcus Ronsoni, conduziu o Seminário 

realizando palestra e dinâmicas de integração das 

entidades, com o tema “Mentes Inovadoras”. 

Neste evento, também aconteceu o momento talk show, 

onde diversas entidades, inclusive Nova Prata 

representada pela secretár ia execut iva Nel i , 

participaram expondo suas experiências na gestão das 

entidades (treinamentos, metas e resultados).  

Durante o talk show, a equipe de negócios do SPC 

Brasil, compartilhou as experiências que estão sendo 

aplicadas em outros estados do Brasil.  

Na noite de 23/10, aconteceu a 

a b e r t u r a  o fi c i a l  d a  4 4 ª 

Convenção Estadual Lojista. O 

evento contou com a participação 

d e  a u t o r i d a d e s ,  C D L s  e 

convidados.

A participação na 44ª Convenção 

Estadual Lojista, realizada em 

Porto Alegre, contou com mais de 

1.500 lojistas e líderes de CDL´s do 

Rio Grande do Sul. O evento é 

promovido pela Federação das 

Câmaras de Dirigentes Lojistas do 

Rio Grande do Sul – FCDL-RS. A 

a t i v i d a d e  d e  c a p a c i t a ç ã o 

p r o fi s s i o n a l  t e v e  o  t e m a 

“Compartilhando o Varejo”.

43º Seminário de SPC e 44ª Convenção Estadual Lojista

Convenção Regional Varejista em Foco

CDLs convidadas 

para o talk show

Juciê e Lizete

também participaram

do Seminário de SPC

A executiva da CDL, Neli, apresentou 

e explanou sobre as ações 

da CDL Nova Prata, 

sendo exemplo para as demais.

O show musical ‘’Cantando na Chuva’’
de São Paulo, abrilhantou o evento.

Na ocasião também aconteceu a posse dos Diretores Distritais, 
sendo de Nova Prata, Marly Petrykowski, reeleita.

Neli, Declei e o palestrante

Marcus Ronsoni, em momento

‘’troca de ideias’’.
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Nesta edição da convenção empresários pratenses foram 
certificados  com o troféu bronze do programa QComércio. 

A CDL de Nova Prata se fez presente com a maior delegação do estado, 
proporcionalmente ao número de habitantes, com 45 participantes.  

 A programação de palestras abordou assuntos relacionados 
à gestão de qualidade, vendas, motivação e empreendedorismo

O palestrante Clóvis Lummertz falou sobre as atitudes para se obter 
resultados positivos no comércio nos dias de hoje. 
Além de uma palestra bem humorada, Lummertz salientou que há uma forte 
disputa no mercado que estimula o consumo. Os lojistas precisam buscar 
diferenciais para surpreender e encantar o cliente ou olhar a empresa pelo lado 
de fora, pelos olhos do consumidor, para poder apresentar diferenciais para o 
cliente e com isso, criar experiências de compra positiva. Para isso, é preciso 
fazer com que o vendedor entenda que seu papel dentro da organização é 
fundamental para o sucesso do negócio. O consultor reforça que as novas 
tecnologias são ferramentas  importante para que as empresas tenham bons 
resultados, pois elas permitem que todos saibam de tudo o tempo todo. 

Porém, atualmente as empresas necessitam ter alta capacidade de 
adaptação devido a rápida mudança do mercado.
Outro ponto foi a gestão de negócios, fazendo uma reflexão e deixando 
uma questão entre os participantes, questionando se as pessoas 
realmente conhecem seus negócios. Usou como exemplo uma 
empresa americana, a qual cria ursinhos de pelúcia e brinquedos a partir 
do desenho dos filhos de seus clientes, além disso, os melhores 
monstros são vendidos em lojas e a criança que os desenhou ganha 
porcentagem na venda também. Além de expor outros exemplos de 
empresas que mudaram radicalmente seus modos de atender e vender 
seus produtos, a ponto de triplicar o número de vendas sem 
necessariamente construir lojas físicas,  utilizando-se dos sistemas 
tecnológicos disponíveis.  
Para finalizar ressaltou importantes pontos para que empreendedores 
alcancem sucesso, sugerindo que os mesmos busquem aumentar a 
capacidade de criar e inovar, usando uma potente ferramenta que está 
em nosso alcance e que a cada dia torna-se mais indispensável para o 
crescimento dos negócios:  A Tecnologia.

O palestrante Claudio Forner, em seu brilhantismo habitual deixou a 

mensagem: "não podemos oferecer menos que nossos clientes esperam". O 

cliente tem experiência e conhecimento dos produtos e dos valores praticados 

pelo mercado. O cliente espera receber um serviço ou produto justo pelo que 

paga. Nós empresários não podemos entregar menos do que o cliente pagou. 

O que promete-se deve-se entregar. Cuide para que o cliente não se 

surpreenda negativamente.

Em sua palestra, Walter Longo 
debate sobre inovação e o futuro da 
comunicação voltada ao consumo. 
Segundo ele, antes da era digital 
para uma empresa ser grande era 
preciso estabilidade e segurança.



 A 44ª Convenção Estadual Lojista, também mostrou que Paixão, Ambição, Transformação, Coragem e capacidade de 
surpreender são garan�as do sucesso lojista, conforme disseram os portugueses João Catalão e Ana Penim. 
Especialista em cria�vidade e mo�vação, apresentaram cinco soluções para melhorar as vendas e os resultados nos negócios 
aos empreendedores presentes. 
 Uma  empresa    não tem perspec�va se  os  gestores não �verem paixão  pela ideia da empresa. A ambição não deve ser 
apenas no faturamento, mas também em bater metas di�ceis e alinhar grandes metas, com  liderança, conceito e
conexão. Transformação é perceber que o mundo está mudando. Ter coragem é enfrentar posição social, enfrentar os 
desafios e encarar os concorrentes como amigos e não como inimigos. Os empresários necessitam de capacidade de 
surpreender os clientes. Temos que entender como criar valores para os produtos e conquistar os consumidores. A palestra,  
"A Re‐invenção do Sucesso do Lojista", ainda destacou  a importância do varejo para a vida das pessoas e em como a 
sociedade depende dos serviços dos lojistas para qualquer a�vidade co�diana. Faça e desfaça em busca de fazer melhor. 

Prepare‐se para a  45ª. Convenção Estadual Lojista,  14 e 15 de agosto de  2014,  em Bento Gonçalves.
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Momento importante 

40 anos marcados com par�cipação do Presidente da FCDL‐RS
No mês em que a CDL comemorou 40 anos, a homenagem foi para 
os presidentes que fizeram parte da trajetória. Em happy hour 
realizado no restaurante do Centro Empresarial, no dia 31/10/12, 
o Presidente Jorge Capelari recebeu associados, autoridades, ex‐
presidentes, com um discurso recep�vo e par�cipa�vo. Após, os 
convidados compar�lharam de um coquetel oferecido pela 
en�dade.

Palestra com o casal português João Catalão e Ana Penim

Jorge 
Presidente da CDL, 
Vitor 
Presidente da FCDL-RS 
e Angelin 
1º Presidente da CDL

A história da CDL relatada 

por presidentes de gestões 

anteriores. 

Nosso agradecimento!

Editoriais Especiais

Somos tão exigentes na busca de parceiros, que nos 
esquecemos de notar que a parceria certa não tem nada 

de afinidades extremas, mas diferenças 
que nos completam. 

Jocelio S Lima



41 anos da ENTIDADE.  Momento para agregar, compartilhar e comemorar. 
No dia 30 de outubro último, a CDL reuniu associados e parceiros num happy hour para 
comemorar seus 41 anos de história e reconhecer pela certificação bronze no programa de 
qualificação QComércio das empresas: Classic’s Cosméticos, Lojas Beneduzi, Mundo Mix Bazar,  
Plena Publicidade, Produsolo, Ótica Pupila e Vita Pharma. 
O momento foi enriquecido com a participação do consultor do SEBRAE, Sr. Marcelo Da Silveira 
que falou sobre gestão. Também houve a participação de Andressa S.  Didone, da CDL de Bento 
Gonçalves, representando a empresa Hegui Calçados e Confecções que recebeu, durante a 44ª 
Convenção Estadual Lojista, o prêmio ouro no programa.    

Associados e convidados comemoram 41 anos da CDL
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Divisor de Águas - Programa Qcomércio
Em junho de 2013 iniciou o programa QComércio em 

Nova Prata. 

O QComércio visa capacitar, fornecer ferramentas e 

reconhecer o comércio que adotar modelo de Gestão 

da Qualidade, baseado nos critérios da excelência da 

Fundação Nacional de Qualidade.

O happy hour contou com a participação de um público expressivo que compartilhou de informação e descontração. 

Os empresários certificados também foram 
‘’honrados’’ com um troféu da CDL 
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Eventos importantes da CDL no decorrer do último ano

Palestra do Shinyashiki
O evento realizado em 20 de agosto, mostrou mais uma vez que “juntos somos mais fortes”.
Foram mais de 1.800 participantes da palestra realizada na Sociedade Grêmio Pratense de Nova 
Prata. A CDL foi um exemplo de organização, empenho e resultados.
Roberto Shinyashiki abordou assuntos variados, voltados a motivação que é necessária para o dia a 
dia ser levado de forma mais leve. Com a famosa frase e também tema de um de seus livros 
“Problemas OBA!”e a prática do “É FÁCIL” para as dificuldades os problemas se tornam desafios 
importantes para o crescimento pessoal e profissional.

Comemorado com Léo e Vande no Restaurante 

Paradiso ao ritmo ‘’moda de viola’’.

Equipe Social, há 10 anos, inovando o Dia da Mulher. 
Mari, Vande,  Araceli, Léo, Neli e Fernanda

Já são mais de participantes. É o 95 
comércio de Nova Prata, premiando 
consumidores e vendedores.
São 22 prêmios que incentivam 
consumidores a comprar em nossa 
cidade, movimentando a economia e 
aperfeiçoando atendimento.
Continue participando. Em breve 
informações do evento de sorteio.

A campanha iniciou 

oficialmente em 20 de 

agosto e vai até o dia 27 

de dezembro próximo.

Dia do ComercianteDia Internacional da Mulher



Vai acontecerEventos importantes da CDL no decorrer do último ano

A entidade em mais uma iniciativa em prol do associado, vem 

realizando semanalmente, às segundas-feiras, encontros de 1 hora, 

na entidade, onde as empresas associadas tem a oportunidade de 

oportunizar a seus colaboradores treinamentos de atendimento ao 

cliente, ao telefone, vendas e, crédito e cobrança.

Já foram mais de 35 encontros e mais de 500 pessoas beneficiadas.

Entre em contato com a CDL e participe!

Workshop
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Foto: J. Correio Livre

Em 04 de outubro,  o 

presidente da CDL, Jorge 

Capelari,  juntamente com 

empresários da região e 

presidentes de Sindicatos,

participaram de painéis e 

palestras  da última edição 

de 2013 do Projeto Giro 

pelo Rio Grande,  da 

Fecomércio-RS.

Nova Prata no Giro pelo Rio Grande 

QUARTAS‐FEIRAS 
das 19h às 22h30min
Datas: 27/11 e 04, 11 e 18/12
Informações e inscrições:
CDL / 3242.8400

Agende!
10 de dezembro 

terça-feira

Reserve a data,  
para assistir a mais

conceituada palestra 
da 44ª Convenção:

"Atitude e Resultado",
com Clóvis Lummertz 

Faça sua
inscrição

Curso de:



RF MOTO CENTER

TRULL 
TRANSPORTES E COMÉRCIO
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O SPC está a sua disposição para garan�r bons negócios. Consulte o SPC.

Orientamos que respeitem o art. 47º e seus parágrafos, conforme Convenção 
Cole�va de Trabalho entre Sindicatos.

(SINDILOJAS Nova Prata e Sindicatos dos Empregados da Categoria).

SERVIÇOS e PARCERIAS

Credibilidade,
seriedade e
segurança!

Informações de
pessoas físicas e jurídicas.

Conexão com
qualidade e

suporte facilitado.
Plano empresarial com
tarifas e aparelhos com

valores diferenciados.

A Certificação Digital
é mais uma prestação de serviço da

CDL para seus associados.
Nos diferenciamos pela customização

do serviço, consulte‐nos.

Informamos nosso horário de trabalho, para dezembro/13

Sempre com muito 
afinco e disposição, 

a equipe que trabalha 
nos bastidores para 

tudo acontecer 
merece nosso 

especial 
AGRADECIMENTO.

Valeu equipe!


