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Atenção
Comunicado importante

A Prefeitura Municipal de Mafra – Secretaria
Municipal de Saúde – Nucleo Materno Infantil,

informa:
Dia 09 de agosto os vacinadores estarão percorrendo o comercio local
para aplicação da vacina contra rubéola em adultos. “Abram as portas

para os vacinadores”. Os funcionários que perderem a visita do
vacinador poderão procurar a vacina no posto de saúde mais próximo
de sua casa no período de 09 de agosto a 12 de setembro de 2008.
Esta medida faz parte da campanha de vacinação contra a Rubéola

para homens e mulheres de 20 a 39 anos.

O mês de julho foi muito especial
para nossa área de capacitação

profissional. Realizamos 02 cursos de
grande repercussão e participação. O
primeiro  foi “Substituição Tributária
do ICMS” este curso contou com a
participação de grande número de
contadores e empresários, além de

estudantes e associados que
buscarem esclarecer dúvidas sobre o

assunto. No curso de Prevenção a
Fraudes a adesão foi maciça, sendo
dividido em duas turmas. Confira as

fotos destes eventos:

"Ação para o bem"

Vem aí . . .2ª Rua da Cidadania
O SESC-SC vai realizar no dia 06 de setembro a 2ª Rua da Cidadania,

evento este que contará com o apoio da CDL-Mafra e Rio Negro,
Prefeitura Municipal através de suas secretarias e demais parceiros

que confirmaram a participação nesta 2ª edição.
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EDITORIAL
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CDL EM AÇÃO
30/06
01/07
03/07
08/07
08/07
10/07
10/07
18 e 19/07
18/07
23/07
23/07
24/07
28/29/30 e 31

Sessão Câmara Municipal de Mafra -  Projeto SOUDAQUI
Reunião da Diretoria
Formatura alunos do Proerd – Fátima Regina Granemann
Reunião do Consea
Reunião sobre aniversario Feira da Família
Aniversario CDL de Três Barras
Reunião sobre feiras em Rio Negrinho

Seminário SPC –SC- Florianopolis.
Curso sobre Substituição Tributaria -ICMS
Reunião Conselho de Trânsito – Sra. Claudete Kalow
Reunião Distrital em Itaiopolis
Reunião do Conselho do Idoso – Sr. Fátima Regina Granemann

Curso Prevenção a Fraudes

Quando se fala em realizar atividades de
capacitação e profissionalização, vemos um mercado
abrangente. Recentemente em face às necessidades
da substituição do ICMS, observamos a necessidade
de formalizarmos um curso para dirimir duvidas e
promover esclarecimentos sobre o assunto,
ocorrendo assim a realização por parte da CDL de um
curso específico aos profissionais contábeis,
empresários e profissionais afim para aprimoramento
diante as necessidades de mercado, ocorrendo com
pleno êxito o evento no mês de julho.

Também, devido a inúmeros golpes e fraudes que vem se estendendo a
cidades menores, nos preocupamos em deixar nossos comerciantes alertas e
preparados para tais ocorrências e para isso, trouxemos um perito no assunto
para ministrar um curso na área de Prevenção a Fraudes.

Nos últimos dois meses por conseqüência das reformas nas áreas comuns
do prédio, acatamos pela não realização da reunião plenária, que neste mês de
agosto retornará, acontecendo dia 13 de agosto. Diversos investimentos
foram realizados em conjunto a ACIM. Com um visual renovado e já em plena
atividade o auditório trará aos usuários maior conforto e tranqüilidade.
Sanadas as infiltrações, rachaduras e demais necessidades de manutenção que
transpareciam e prejudicavam o prédio, concluímos assim mais uma meta de
nossa gestão frente à CDL, com sucesso.

Num processo constante de inovação e realização de projetos e assuntos
comuns á nossa classe empresarial, participamos no mês de julho, do
Seminário do SPC-SC em Florianópolis, agregando inúmeros conhecimentos e
serviços que iremos trazer aos nossos associados nos próximos meses. Posso
garantir seguramente que o SPC-SC sempre sai na frente em inovações, sendo
modelo para os demais estados, o que garante aos nossos associados sempre
os melhores serviços e resultados.

Acreditamos no amplo desenvolvimento sustentável de nossa economia
local, o que faz com que trabalhemos para fortalecer cada vez mais o nosso
comércio que já é referência em toda a região.

Para finalizar, desejo á todos os PAIS de nossa comunidade e da classe
cedelista um Feliz Dia dos Pais, e que esta data promova o abraço afetuoso de
seus filhos, embalado a um presente que você encontra em nosso comércio.

“Existem três tipos de pessoas: as que deixam acontecer,  as que fazem acontecer e as que

perguntam o que aconteceu.” John Richardson Jr.

4º Baile do
Comércio 08 de novembro 2008

New York Banda Show

NOVOS ASSOCIADOS
• Erico Luiz Beninca e & Cia Ltda

• Marechal Vídeo Locadora

• Ex Four

• Dali Comunicação

REUNIÕES
05/08 Reunião da Diretoria
13/08 Reunião Plenária:
Pauta: Apresentação da empresa A3
Horário natalino/2008
Promoção de Natal

DICA DE LIVROS E DVDS

Biblioteca on-line

Através do site:

www.cdlmafrarionegro.com.br,

ícone serviços,

videoteca/biblioteca, você já

pode conferir todos os livros e

DVDs disponíveis para

empréstimo gratuito aos

associados.

NOVO VISUAL
Com objetivo de proporcionar maior conforto e comodidade,

realizou-se nos meses de junho e julho a reforma do nosso

auditório. Um trabalho que contou com o empenho das

entidades e que com pleno êxito disponibilizam mais este

espaço para realização de treinamentos, cursos, palestras

e confraternizações para seus associados.

Programa voltado a Educação e
Resistência a Droga e a Violência –Proerd
realizou a formatura de mais 500 alunos
da rede escolar municipal e estadual de
Mafra, que participaram neste primeiro
semestre de aulas voltadas ao combate as
drogas. Um trabalho desenvolvido pelos
Policiais Pedro Luiz e Sergio contando com
o apoio irrestrito do Comando da Policia
Militar de Mafra, empresários e entidades,
o programa merece destaque e aplausos
pelas ações realizadas em nossas cidades.
A CDL de Mafra e Rio Negro é parceira
deste programa apoiando tanto ao Proerd
de Mafra quanto de Rio Negro, realizada
este pelo Sargento Paulo César.
Nossos cumprimentos a esta equipe pela
dedicação e aos alunos pela valorização
da vida saudável.

Ação e Reação

Aconteceu no último dia 23/07 a
Reunião Distrital, realizada na recém
fundada CDL de Itaiopolis. A reunião
contou com a presença de
lideranças da CDLs do 13º distrito
composto por Campo Alegre, São
Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra/
Rio Negro e Itaiopolis, sendo

presidida pelo Diretor Distrital Aldo Genésio Liebl, na ocasião foram discutidos
assuntos relativos às CDLs, avaliações de eventos da FCDL-SC e apresentação de
projetos de eventos para o distrito.

Reunião Distrital
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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 07/08

Resumo do Movimento 07/2008
Descrição Relação

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

JUN/08 - JUL/08 JUL/07 - JUL/08

2,31

7,87

-2,99 %

%

%
11,06
0,65
2,41 %

%
%

Consultas:

Registros:

Cancelamentos:

Considerando as informações do período de
julho de 2007 em relação a julho de 2008, houve um
aumento de 11,06% nas consultas e um aumento na ordem
de 2,31% comparado ao período do mês anterior.

Os registros por sua vez apresentaram um
aumento de 7,87% em relação ao mês anterior e um
aumento de 0,65% em relação ao mesmo período do ano
anterior.

apresentaram uma pequena queda de
-2,99% em relação ao mês anterior e um aumento de 2,41%
em relação ao mesmo período do ano anterior.

Análise:

De OLHO na notícia!
Nos últimos meses verificamos as constantes

tentativas de crimes rondando nosso comércio,
através de ações de falsificação e clonagem de
documentos, em especial cheques. Alertamos
aos nossos associados maior cautela e atenção.
Em caso de dúvidas solicite apresentação de
documentos e cartão de banco, observando o
fluxo de consultas nos últimos períodos no SPC,
ações neste sentido minimizam e ajudam a
combater crimes junto ao comércio.

Dados interessantes!!!
Um comparativo entre os segmentos de mercados,

podemos observar que neste primeiro semestre de 2008, os
segmentos que mais consultaram o SPC foram:

- Comércio varejista do vestuário: 46,30%
- Comercio varejista de calçados: 16,40%
- Comércio de móveis e artigos eletrônicos: 7,37%
- Comércio de materiais de construção: 5,01%
- Comércio de peças e acessórios automotivos: 3,51%
- Produtos Farmacêuticos: 3,31%
- Demais segmentos: 18,10%
Outro fator importante, neste primeiro semestre esta

em relação às consultas que aumentaram 3,24% em
relação ao mesmo período do ano passado. As reabilitações
junto ao sistema também representaram um fator bem
positivo, considerando que houve um aumento de 19,23%
nos cancelamentos, o que representa uma regularização de
débitos inadimplentes junto ao comércio.

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 comércio e prestação de
serviços. Não deixe de conferir.

www.cdlmafrarionegro.com.br

Tire
suas

DuvidasDuvidas
sobre o SPC

A partir deste mês estaremos respondendo a
perguntas que ajudaram a qualificar ainda mais o
serviço junto a nossas empresas. Nesta seção
estaremos anexando algumas respostas a
perguntas formuladas junto ao SPC. Confira e caso
tenha duvidas ligue para a CDL através do telefone
4 7 3 6 4 2 0 7 2 2 o u e n v i e e - m a i l :
comercial@mafra.rionegro.cdl-sc.org.br.

Quais os motivos de cheque que poderão ser
inclusos no banco de dados do SPC?

R. Poderão ser incluídos no banco de dados,
pelos associados, os cheques devolvidos com os
seguintes motivos:

- 12: cheque sem fundos (desde que tenha sido
reapresentado ao banco sacado e devolvido com o
devido carimbo);

- 13: conta encerrada;
- 14: prática espúria;

Em caso de cheques com conta-conjunta,
quem deverá ser registrado?

R : O Regulamento da RENIC determina que a
inclusão no banco de dados deve ser feita em
nome do emitente, ou seja, no nome / CPF daquele
que emitiu o cheque.

Assim, quando for o segundo correntista que
emitir o cheque e seu CPF e dados não constarem
impressos no mesmo, oriente seu associado a
solicitá-los para que, em caso de inadimplência,
seja possível incluí-lo no sistema.

Quanto à inclusão no CCF, Circular emitida pelo
Banco Central, prevê que: "No caso de cheque
emitido por correntista de conta-conjunta, devem
ser incluídos no CCF os nomes e os respectivos
números de registros no Cadastro de Pessoas
Físicas o CPF de todos os titulares dessa conta,
acrescentando-se o tipo de conta corrente".(NR).
Ou seja, somente no caso de inclusão no CCF, que é
feita pelo próprio banco sacado, junto ao Banco
Central, serão incluídos os CPFs de todos os
correntistas vinculados à conta do cheque
devolvido.

O Banco sacado inclui todos os correntistas da
conta conjunta no CCF e... o lojista inclui somente
aquele que emitiu (assinou) o cheque.

Resumindo:

(Fonte: Renic – Solar)

Aconteceu nos dias 18 e 19 de julho o Seminário
de SPC-SC, o evento contou com uma
programação bem apurada, voltada as atividades
diárias do SPC em nossas CDLs. A CDL de Mafra e
Rio Negro esteve presente no evento conferindo e
trazendo subsídios aos associados relativos a
normatizações, novos serviços, aprimoramento e
um grande leque de informações.

O evento contou com o Simpósio Jurídico, onde
com a presença da Dra. Flavia Cabrera Biasotti -
jurídica da ACSP, Dr. Rodrigo Titericz –juridico da
FCDL-SC e de demais jurídicos das CDLs, que na
ocasião realizou-se um fórum de debate acerca
das tramitações judiciais relativas as ações judiciais
envolvendo associados e CDLs. Dr. Marcio M. da
Silva-assessor jurídico da CDL de Mafra e Rio
Negro, que esteve presente ao evento concluiu o
momento como de grande valia e aprimoramento
das questões relativas ao SPC bem como as
tramitações de ações junto as comarcas judiciais.

Também ocorrerão palestras e workshops que
trouxeram em seu contexto diversas informações,
apresentações de parcerias e programas de
qualificação. Enfim, o evento que foi organizado
pela FCDL-SC e pela CDL de São José, cumpriram
com pleno êxito este evento, contribuindo de
maneira eficaz para a atividades das CDLs e
consequentemente de nossos associados.
Parabéns a toda equipe organizadora.

Consultas
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NO MÊS DE OUTUBRO CURSO
COMO VENDER MAIS E MELHOR

O mercado nunca esteve tão competitivo. Grande número de concorrentes, disputa
acirrada pela preferência do consumidor, produtos e preços muito parecidos. Uma
grande certeza é a de que vender mais e com mais qualidade é um desafio valioso.
Todos os vendedores da organização precisam estar preparados para atender bem,
conquistar e manter clientes. Empresas que não preparam seus vendedores para gerar
mais resultados, com mais qualidade, correm o risco de fechar suas portas.

Em “Como Vender Mais e Melhor” os participantes terão contato com uma visão de
mercado competitiva e diferenciada, sendo estimulados a superar seus padrões de
desempenho atuais e estabelecer padrões de excelência em vendas.

Formado por oito tópicos, Como Vender Mais e Melhor apresenta:
• NEGÓCIOS GLOBAIS: PORQUE VENDER ATUALMENTE É MAIS DESAFIADOR DO QUE
JAMAIS FOI.
• QUAIS OS DIFERENCIAIS QUE OS CLIENTES ESTÃO BUSCANDO NO MERCADO HOJE.
• QUAL O VALOR DO SEU CLIENTE?
• QUAL O IMPACTO DOS PADRÕES DE ATENDIMENTO PARA SUA EMPRESA.
• COMO CONQUISTAR E MANTER CLIENTES SATISFEITOS.
• COMO ENCANTAR E SURPREENDER CONSUMIDORES, FORNECEDORES,
CONCORRENTES E ATÉ VOCÊ MESMO.
• SEGREDOS DO MERCADO: COMO VENDER MAIS E MELHOR.
• COMO TRANSFORMAR SEUS CLIENTES EM FÃS E ELEVAR SEUS LUCROS.

Motivação, atendimento, vendas e relacionamento.
Público-alvo
Colaboradores, profissionais de vendas e atendimento, líderes e estudiosos do
assunto.

Objetivo

Gênero

Programa

EM TEMPOS DE MUDANÇA, VENDEDORES PREPARADOS VENDEM
MAIS E MELHOR, ENQUANTO VENDEDORES DESPREPARADOS PERDEM

SEU MERCADO.
Ingredientes essenciais a times de sucesso. Ingredientes que o Prof.

Márcio B. Miranda leva para sua empresa com muita descontração,
racionalidade e emoção, proporcionando a retenção e aplicabilidade

dos conceitos apresentados em suas atividades.

Márcio B. Miranda, 37 anos, é economista, formado
pela Universidade Federal de Santa Catarina,
publicitário por atuação e humanista por opção.
Participou do programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC,
pesquisando Marketing e Empreendedorismo.
Fundador da M.Miranda & Associados, onde atua como
realizando seminários, workshops e palestras em
empresas de renome nacional.

No dia 16.06.2008, a FCDL/SC encaminhou à Secretaria da
Fazenda do Estado de Santa Catarina o ofício 0167/2008, onde
solicitava revisão em alguns pontos do regime da substituição
tributária aplicada no território catarinense. Esse documento gerou
uma aproximação entre a FCDL/SC e a SEF/SC, a fim de buscar-se
soluções que se, por um lado, não prejudique o combate à evasão
fiscal, por outro não onere o empresário catarinense, a ponto de não
poder concorrer em pé de igualdade com lojistas dos estados
vizinhos ou grandes redes. A boa vontade entre as partes culminou
com a realização, em 26.06.2008, do "I INTERAÇÃO LOJISTA".

Agora, mais especificamente no dia 18.07.2008, a SEF/SC
estabeleceu uma alíquota única sobre os estoques para empresas
dos setores atingidos pelo regime de substituição tributária que
estejam enquadradas no "Simples". Essa alíquota passa a ser de
3,95% e esse benefício é retroativo a abril/2008. Lembramos que
anteriormente essa alíquota variava de 12 a 25% e essa ação era uma
das nossas reinvidicações (mais informações podem ser obtidas nos
sites www.sef.sc.gov.br e www.fcdl-sc.org.br.

Ao mesmo tempo que transmitimos aos nossos dirigentes esta
ótima notícia, queremos destacar também a sensibilidade da
Secretaria da Fazenda do Estado em entender que nossas
reivindicações são justas e em prol do crescimento dos lojistas
catarinenses.

Atenciosamente.

Sérgio Alexandre Medeiros
Presidente

Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas

de Santa Catarina

MUITO IMPORTANTE!

O Controle da sua Empresa

em apenas um "click"!
A A3 é Inteligência Empresarial para Estratégias e Soluções em Business.
Visa o crescimento e lucratividade de seus usuários, aliado a tecnologia.
Empresa eleita "case" Microsoft 2008.
Software de Gerenciamento Empresarial - Result
Software de Automação Comercial - Quick Store
Venha conhecer melhor a  solução que auxiliará na Gestão da sua Empresa e
participe de sorteio de brindes.
Reunião mensal do CDL de Mafra e Rio Negro, em 13 de agosto de
2.008

O mês de agosto já é uma referência no
calendário nacional do comércio pela

comemoração do Dia dos Pais. Você está
se preparando para esse dia?

Não perca tempo... Invista numa
programação especial, prepare seu

estabelecimento e programe
pagamentos facilitados...

PAI é especial... E sua empresa será
especialmente escolhida para oferecer o

melhor presente para ele!!!


