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As inovações na tecnologia têm proporcionado ao
estelionatários e golpistas novos métodos para

viabilizar as incursões junto lojistas e comerciantes.
Estar capacitados para distinguir as situações fraudulentas

de forma pró-ativa é fundamental para  os comerciantes
e funcionários, pois os  resultados também refletem

no próprio balanço patrimonial.

Local: Auditório da CDL
Data: 28 e 29 de julho
Hora: 19:30 as 22:30 horas
Investimento: R$ 70,00 em 2x ou a vista com 10% desconto.
Inscrições abertas e limitadas. Entre em contato com a CDL- 3642-0722 e reserve a sua.
Mais informações no site: www.cdlmafrarionegro.com.br

OBJETIVO: INSTRUTOR:
HILDEBRANDO M. REBELLO FILHO.

PROGRAMA
No curso “prevenção a fraudes”,
o facilitador irá expor os meios
necessários para se distinguir as

situações de fraudes nos
documentos que transitam

diariamente no comércio, bem
como as técnicas utilizadas pelos

estelionatários durante as
incursões.

Os participantes estarão
capacitados a combater as ações
de estelionatários e golpistas de

forma pró-ativa.

1. O estelionatário.
2. A informática e os elementos químicos
utilizados pelos estelionatários e golpistas.
3. Golpes aplicados junto ao comércio
4. Cheques – golpes e adulterações.
5. Nova modalidade de golpe com  uso  de
cheques -  assinatura digitalizada.
6. Carteira de identidade.
7. Carteira de identidade digitalizada.
8. Carteira de identidade de entidades de classe.
9. Carteira nacional de habilitação.
10. Uso do passaporte como doc. de identidade.
11. Cédulas de real – as técnicas para a
identificação da falsificação.
12. Cartão de crédito
13. Os furtos
14. O assalto
15. Os cuidados no momento da venda

Perito Grafotécnico e Documentoscópico
com curso em Administração de Empresas
pela FAE- Faculdade Católica de
Administração e Economia, Perito
Grafotécnico e documentoscópico no
estado do Paraná, É co-autor dos livros : “O
entendimento da Perícia Grafotécnica e da
Grafoscopia” e “Fraudes Documentais –
como ocorrem”.
Participou de programas de televisão (SBT,
Record, TV Cultura) e Rádio CBN em
matérias que envolviam os assuntos de
Fraudes documentais.
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EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

CDL EM AÇÃO
02/06 Conselho da Comunidade – Mafra Sr. Ivan Machado

Conselheiro Titular
02/06 Conselho da Cidade – Rio Negro – Sra Fátima Regina

Granemann –Conselheira Titular.
03/06 Inauguração novas instalações Planorte – Canoinhas Sr. Ivan

Machado.
04/06 Reunião Extraordinária CDL e Sincomafra
04/06 Reunião sobre vigilância sanitária para empresas que

comercializam produtos de origem animal. (auditório
Municipal);

10/06 Reunião da Diretoria.
11/06 Reunião Distrital
12/06 Audiência com Prefeito Municipal de Mafra.
18/06 Audiência com Prefeito Municipal de Rio Negro.
18/06 Posse Soroptimista
20/06 Reunião no Sine;
23-24/06 Reunião do Conselho dos Executivos em Florianópolis;
24/06 Convocação para votação dos cotistas SPC SC – Florianópolis
24/6 Convite para café da Manhã 5º RCC - Baile da Independência: Sr.

Gabriel Susin
26/06 Evento de assinatura do Protocolo de Intenções e Investimentos

da Sadia
26/06 Reunião do Comsea - Sra. Fátima Regina Granemann
27/06 Posse Lions de Rio Negro
27/06 Convite Prefeitura Municipal de RN- Sessão Solene de

Inauguração do Trevo de Acesso e Ampliação e Recape das
Avenidas Afonso Petschow - presente ao evento Ivan Machado.

Há poucos dias iniciamos o inverno, a estação
promete não apenas baixar as temperaturas, mas
aquecer as vendas. Com o frio as tendências de vendas
se elevam o que fortalece ainda mais o comércio de
Mafra e Rio Negro, trazendo sempre as últimas
tendências dos grandes centros com preços e formas
de pagamentos acessíveis. O mês de julho é
enriquecido com festas típicas e eventos culturais o
que também propicia ao comércio, elevar suas vendas
com trajes típicos e comidas.

Outro assunto que nos cercou foi refere às feiras
itinerantes. No longo dos últimos anos vem sendo

discutida a questão destes aventureiros que se estabelecem temporariamente
em nossas cidades promovendo feiras de diversos produtos. Uma concorrência
desleal visto que o comércio estabelecido até por motivos de acreditar e querer
promover cada vez mais o desenvolvimento de nossas cidades, cumpre as
questões tributárias incidentes conforme leis municipais, estaduais e
nacionais. Apóia e defende seus clientes fornecendo produtos de qualidade e
ótima procedência, resguardando-lhe o direito de encontrá-lo caso precise
reparar alguma questão, e não apenas vendendo por um período de tempo, e
indo embora sem deixar seus contatos. Enfim, inúmeras são as questões que
envolvem as feiras, e diante deste fato já encaminhamos a Prefeitura Municipal
de Mafra e de Rio Negro o projeto de lei para ser aprovado e resguardar a
instalação destas feiras em nossas cidades. Agora precisamos que todos
cobrem de nossas lideranças a aprovação deste projeto, conto com o apoio de
todos.

O comércio de Mafra e Rio Negro é referência na região do Planalto Norte, e
já podemos verificar a incidência de alguns golpes que até pouco tempo
aconteciam apenas nos grandes centros comerciais, e hoje facilmente são
aplicados em nosso comércio. Neste sentido buscamos viabilizar um curso que
estivesse voltado a pratica de golpes e fraudes, e assim estaremos realizando
nos dias 28 e 29 de julho o Curso de Prevenção a Fraudes, participe deste
evento, e ajude a coibir ações fraudulentas junto ao comércio.

Com relação ao SPC temos a considerar o trabalho que vem sendo realizado.
Nosso sistema de consulta hoje esta disponível em 91% das nossas empresas. O
departamento de atendimento está voltado a filtragem das comunicações que
retornam pela insuficiência de dados para a entrega. Confere, analisa e dá o
suporte aos nossos associados diante de tantas leis benéficas aos
consumidores, resguardando nossas empresas de ações judiciais
desnecessárias.

Buscamos estar sempre próximo de nosso associado, prestando-lhe o
devido suporte ás suas necessidades. Estamos trabalhando arduamente e
fazendo alguns laboratórios de análise, para a implementação de nosso
departamento de cobrança, que com certeza fortalecerá ainda mais os nossos
associados. Criamos uma campanha para conscientizar o cliente da
importância de levar os documentos no momento de abertura do crédito e
retomamos a campanha “não empreste o seu nome”. Mantemos parcerias
com as Policias para encaminhar os Boletins de Ocorrência sobre roubo,
extravio e demais motivos junto ao nosso departamento de ALERTA.

Nossa historia esta atrelada a trinta e um anos de trabalho associativista,
parceiros que hoje já não estão conosco acreditaram, muitos outros ainda
acreditam e mais ainda acreditarão quando soubermos valorizar o nosso
produto que foi plantado com o propósito de promover o melhor aos nossos
associados, e as nossas cidades irmãs.

Como exemplo a instalação da empresa SADIA em nosso município, onde
temos a certeza dos inúmeros benefícios para o crescimento de nossas cidades
tal ação irá causar, e ainda mais as nossas empresas, e a comunidade em geral.
Essa é uma conquista de toda a sociedade.

Seja Bem Vinda Sadia! Sejam sempre bem vindos amigos investidores, que
acreditam em nossa região, e com certeza a escolha é certa, pois, vivemos em
uma região privilegiada e sentimos orgulho em sermos riomafrenses!

4º Baile do
Comércio 08 de novembro 2008

New York Banda Show

NOVOS ASSOCIADOS
• CEFEQ Ferramentas

Flor de Lótus

Angel Mix

Construtelhas Ltda

•

•

•

• De Luca Alves & Cia Ltda

• Henning Veículos

• Berenice Stulzer Lopes

• Mafra Laminas Faqueadas Ltda

DICA DE LIVROS E DVDS

MAS VOCÊ OFERECEU? (3014)
Eduardo Botelho

Argumento: Eduardo Botelho
Muitos vendedores estão perdendo ótimas

oportunidades de vendas simplesmente
porque não oferecem tudo o que poderiam
aos seus clientes. A maioria dos profissionais
de vendas coloca na própria cabeça que não
vai vender determinada mercadoria. E aí não
vende mesmo. Por que não vende? Porque
não oferece. Vendedor, acabe com esse
bloqueio para se tornar um profissional de
sucesso.

Roteiro: Alberto Centurião
O vendedor de loja de roupas masculinas,

J.P., vende para um cliente somente um maiô
que encontrava-se em promoção. Chamado
para atender a um telefonema, passa o cliente para Almir. Este, ao detectar
outras necessidades, oferece e vende um amplo leque de produtos ao cliente
do J.P.Duração: 12 minutos

Este e muitos outros títulos estão disponíveis gratuitamente
ao associado em nossa biblioteca videoteca.

REUNIÕES
Reunião Diretoria
Julho
Reunião Plenária

– Dia 01 (terça-feira) – 19:30 hrs

Devido a reformas em nosso auditório,
neste mês de julho não estaremos realizando nossa
reunião plenária.



CDL

Automação comercial com lacres

e inicialização de ECF DARUMA

Visite nossa loja:

Rua Barão do Rio Branco, 50

(47) 3645 1607

www.stalltech.com.br

Estatísticas 05/08

Resumo do Movimento 06/2008
Descrição Relação

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

MAI/08 - JUN/08 JUN/07 - JUN/08

-6,45 %

8,69 %

2,52 %

-2,84 %
4,27 %

11,24 %

As CONSULTAS

Os REGISTROS

Os CANCELAMENTOS

no mês de junho representaram
uma queda de -6,45% em relação ao mesmo
período do mês anterior e uma queda de -2,84 em
relação ao mesmo período do ano anterior.

representaram um aumento de
8,69% em relação ao mesmo período do mês
anterior e um aumento de 4,27% em relação ao
mesmo período do ano anterior.

representam um aumento
na ordem de 2,52% em relação ao mesmo período
do mês passado e um aumento de 11,24% em
relação ao mesmo período do ano passado.

Análise:

CHEQUE LOJISTA!

Através do SPC é possível você inserir os cheques
que voltaram por motivos de insuficiência de
fundos e conta encerrada.

Para tanto, basta você entrar em contato com a
CDL para obter maiores informações quanto ao
procedimento, que é fácil e eficaz quanto à
inadimplência.

Não deixe os cheques na gaveta, insira no SPC e
promova a maior recuperação do crédito.

• Os bancos não se responsabilizam pelo
pagamento de cheques perdidos, extraviados,
falsos ou falsificados, se a assinatura do eminente
não for facilmente reconhecível em confronto com
a existente em seus registros.

Cheque é uma ordem de pagamento à vista.
Ao emiti-lo, lembre-se de que ele poderá ser
descontado imediatamente.

Cheque pré-datado só deve ser dado quando
você tiver certeza de que o credor irá depositá-lo
nas datas combinadas. Lembre-se de controlar
esses cheques em seu orçamento, anotando os
valores e respectivas datas.

Ao sustar o cheque, você não estará livre da
obrigação de pagamento, nem de ser protestado
pelo fornecedor de produtos e serviços, exceto nos
casos de perda, furto ou roubo, e mediante a
apresentação de boletim de ocorrência.

Em caso de roubo ou extravio de cheques,
comunique imediatamente a sua agência bancária
e faça um boletim de ocorrência.

Mantenha seu endereço de correspondência
sempre atualizado nas instituições ou empresas
com as quais mantém relacionamento de crédito.

INFORMAÇÕES SOBRE CHEQUES:
Lembre-se:

•

•

•

•

(FONTE: www.febraban.org.br)

Dia dos Namorados

Na análise feita para o período comemorativo do
dia dos namorados, tivemos neste ano uma queda
de 2,61% em relação a consultas SPC no mesmo
período do ano anterior.

Já está no ar o novo site da CDL
Mafra e Rio Negro, remodelado
e mais ágil, o novo site consiste
de uma serie de seções com
informações e conteúdo
especialmente selecionados
para o comercio e prestação de
serviços. Não deixe de conferir.

www.cdlmafrarionegro.com.br

INSIRA OS CHEQUES DEVOLVIDOS
NO BANCO DE DADOS DO SPC E GARANTA
MAIOR RECUPERAÇÃO DESTE CRÉDITO.

Link da Receita Federal
na tela de Consulta

O objetivo deste link é proporcionar mais uma

forma de conferência das informações fornecidas

pelo consumidor. Ao clicar na logo da Receita

Federal, será aberto o site no campo onde você

preencherá o CPF e confirmará as informações.

Definição: É a promessa que alguém faz de
cumprir obrigação de terceiro realizada através de
um título de crédito, se o obrigado não vier a
cumprir. O avalista é quem concede o aval.
Avalizado é a pessoa que recebe o aval. Não existe
aval em contrato, somente em títulos de crédito.

O aval é uma garantia pessoal e deve ser aceita
desde que se possa constatar sua capacidade
econômica e financeira e sua idoneidade moral,
além de capacidade jurídica (se é maior de idade ou
se não está interditado).

O aval não pode ser limitado nem condicionado.
O avalista responde pelo título como um todo.

O aval dado por procurador, quando esse é o
próprio emitente do título, tem sua validade
dependente dos poderes expressos, no respectivo
instrumento de procuração, desde que lavrada em
cartório competente. Nas procurações, os poderes
devem ser expressos, de forma clara, para a
modalidade do título avalizado.

O aval prestado por pessoas jurídicas somente é
válido quando permitido expressamente no
contrato ou estatuto social da empresa. A simples
omissão determina a impossibilidade de prestar o
aval.

O aval prestado por pessoas casadas
compromete o patrimônio do casal até o limite da
meação do cônjuge, que é a metade do patrimônio
do casal. Portando é recomendável que se tome
também o aval do outro cônjuge. Exemplo: Se o
marido entra como aval é recomendável que se
tome o aval da esposa e vice-versa.

O aval cruzado e a concentração de avais são
práticas desaconselháveis, já que reduzem a eficácia
do aval como reforço da segurança da operação de
crédito. O aval cruzado é quando um proponente
recebe um aval em uma operação e em outro
operação os papéis se invertem, o aval passa a ser
proponente e o proponente passar a ser o aval. A
concentração de avais é quando uma única pessoa
presta aval em várias operações.
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1º Diretora Secretária
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1º Diretor Tesoureiro

Diretor de Relações Públicas
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•
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•
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2º Diretora Tesoureira •
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•

•

Iara Grossl Siqueira

ALFA ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA, CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA

CRC/SC 002572/O-0

(47) Fone / Fax: 3642-0952 • alfa@creativenet.com.br • www.alfacont.com.br
Rua Coronel Vitorino Bacelar, 76 • Centro • 89300-000 • Mafra • Santa Catarina

CURSO - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS

OBJETIVO: Promover o estudo da legislação vigente sobre ICMS por Substituição
Tributária, possibilitando seu entendimento, e capacitando o profissional a lançar e

apurar os valores pertinentes através de exercícios práticos.

A QUEM SE DESTINA:

Conteúdo Programático:

INSTRUTORES: Jefferson Pitz, Derlindo Maschio

Local: Auditório anexo a CDL
Horário: 9:00 as 12:00 – 13:30 as 16:00 horas

www.cdlmafrarionegro.com.br

Pessoas que atuam na área contábil, contabilistas,
técnicos contábeis, empresas, estudantes de Ciências Contábeis e outros
interessados.

ICMS:
1. Conceito
2. Legislação inerente a Substituição Tributária – ICMS
3. Regras Básicas da Substituição Tributária – ICMS
4. Aspectos gerais aplicados na Substituição Tributária – ICMS
5. Normas Gerais:
a. Origem
b. Contribuinte/Responsável
c. Base de cálculo
d. Forma e prazo de pagamento
e. Apuração do ICMS por Substituição Tributária
f. Convênio e Protocolos
g. Do direito ao Crédito, Ressarcimento e Restituição
h. Obrigações Acessórias
i. Considerações Gerais
j. Últimas alterações da legislação / Inclusive sobre a inclusão de novos itens
sujeitos a ST a partir de 01/04/2008 e empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL
(Dec. 1020 e 1039).

Investimento: R$ 60,00 associados CDL e R$ 70,00 Não associados
Mais informações:

Data: 18/07/2008

Nada mais brasileiro do que o bom humor. É a miscigenação
ou, mais possivelmente, é a sabedoria. A dificuldade é que, com
isso, é um consumidor que sofre muito mais se não tratado na
devida recíproca.

Chega uma senhora na caixa, passa a pizza pré-pronta, o
menino no empacotamento quebra a pizza em duas e enfia no
pacote do sabão em pó! Imediatamente a caixa sai em socorro
da cliente, espinafrando o moleque:

- Onde se viu quebrar a pizza em duas e ainda botar no
pacote da limpeza? Quebrasse em quatro que cabia no pacote
do pão!

É esse o atendimento mal humorado. Preserva a técnica, mas
não atenta para o principal. Não existe empatia de prazer se não
nos colocamos no lugar do outro. Como também a relação de
endomarketing, a comunicação entre os integrantes da loja.
Quando o mau (metido a bom) humor estabelece um elo de
comunicação negativa.

Segunda-feira chegou o colega, vem o amigo:
-E o seu time, hein?
Só quando o time do colega perdeu se não nada de humor.
O que passa para os clientes que presenciam a relação, uma

vez que até o pensamento é químico? Agora se considere o que
a palavra não faz em detrimento da alegria de comprar.

O self service foi inventado para melhor provocar a sedução
cansando intimidade com os produtos, mas, de maneira
alguma, foi criado para cercear a imensa capacidade humana
de interagir com o outro. Um funcionário entre as gôndolas ou
é um grande vendedor de tudo que nós temos a oferecer, pelo
sorriso, pela disponibilidade, pelo conhecimento do que
procura o cliente, ou é um estorvo entre os carrinhos.

Um dos maiores mercadistas de todos os tempos chamava-
se William Shakspeare, que disse: “Sonhos, é disso que é feito o
homem”. Sonhamos com o produto que vamos buscar no
mercado, se atendidos com qualidade bem humorada, o sonho
se torna realidade, caso contrario temos um pesadelo instituído
que vai nos afastar para sempre do equívoco de ter entrado na
loja errada.

Do açougue aos FLV, essenciais, agregadores, mas de
rentabilidade duvidosa, multiplicam as vedas apenas com uma
palavra incentivadora, conciliatória, bem humorada:

-Não tem bisteca maior, moço?
-Vaca baixinha é mais saborosa, minha senhora.
Exatamente o sucesso dos supermercados de vizinhança,

cada vez crescendo mais, que tem no atendimento o seu ponto
forte. Muitas vezes com o proprietário fazendo terapia de
balcão aproveitando o momento mágico de usufruir o máximo
da presença do cliente, jamais deixando migrar a oportunidade
de tê-lo como parceiro principal.

-Tem leite de cabra?
-Se eu aparecer quebrado, foi a chifrada do bode, mas passa

amanhã que tem.
*Renato Pereira é conferencista.

O Sorriso do

Cliente


