
Informativo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro - Março 2009 - Ano VII Nº 02

• 01 Moto 0km – Sorteio 14/02/2009 01 Notebook – Sorteio 11/04/2009

01 Notebook – Sorteio 09/05/2009 01 Notebook – Sorteio 13/06/2009

01 Notebook – Sorteio 08/08/2009 01 Carro 0km – Sorteio 15/09/2009

•

• •

• • C
e
rt

ifi
ca

d
o

d
e

A
u
to

ri
za

çã
o

d
a

C
A

IX
A

n
º

6
-1

0
3

8
/2

0
0
8Empresário! Adquira o Kit da Promoção e Participe desta grande Campanha.

TRABALHAR, VENDER E ENCANTAR OS CLIENTES

COM ALEGRIA E PROFISSIONALISMO.

Local: Cine Teatro Emacite
Ingressos: R$ 12,00 para associados CDL-Mafra e Rio Negro
R$15,00 para não associados

As palestras do Professor Adroaldo
são diferentes, pois ele utiliza a

música como fonte de motivação e
como forma de fixar o conteúdo. O
Professor toca violão e canta várias
canções conhecidas da platéia com
um conteúdo compatível com o tema

proposto, além de músicas de sua
própria autoria.

Prof. Adroaldo Lamaison

“uma palestra

marcante e diferente”

Apoio:

PARTICIPE DA 41ª Convenção
Estadual do Comércio Lojista

Entre em contato com a CDL-Mafra e Rio Negro e reserve sua
vaga. A CDL esta com uma condição especial para os associados.

Investimento para Associados: Parcelamento em 5 vezes de R$
46,00 (descontados em boleto).

1º Encontro Estadual da CDL Jovem
1º Encontro Estadual de Empreendedoras
1º Encontro Estadual das Videolocadoras

Com o tema “A criatividade como o
grande diferencial em tempos de forte
competitividade de mercado”, a 41ª
Convenção Estadual do Comércio Lojista
tem o foco nas idéias que fazem nascer e
crescer negócios inteligentes e lucrativos.

Realizado de 28 a 30 de maio, no
Centreventos Cau Hansen, em Joinville –
SC, o evento irá reunir mais de dois mil

congressistas altamente qualificados e formadores de opinião, que
estarão reunidos em busca de novidades e idéias vendedoras.

Ganhador Promoção
“Cliente Feliz”

No dia 14/02 aconteceu na sede da
entidade o primeiro sorteio da promoção

“Cliente Feliz”. O sorteado foi o
Sr. Ari de Andrade residente em Rio Negro,

que fez suas compras no Mercado Boschetto.

Uma oportunidade

de deixar seu

cliente feliz!



CDL

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

A cada ano que passa, a cada reunião
formalizada, a cada curso, palestra e tantos outros
encontros sociais, pessoais e profissionais,
aprendemos que precisamos aprimorar nossos
negócios na busca de novos mercados, onde
projetamos metas que se transformam em nossos
ideais.

E para tudo isso é preciso dar o primeiro passo,
observar, buscar, dedicar-se e aproveitar as
oportunidades. Quando falava mês passado sobre
associativismo, me referia exatamente a isso. A sutil
diferença de fazer a diferença, compartilhando

idéias, buscando inovações e fortalecendo os elos de relacionamento.
Somos surpreendidos com decisões que por vezes tornam-se obstáculos

para a funcionalidade de nossos estabelecimentos, leis, impostos, taxas e
tantos outros, que podemos nos considerar heróis, enfrentando a tudo para
manter com firmeza e determinação nossos empreendimentos.

Mudanças cada vez mais rápidas e informações em tempo real, fazem
com que tenhamos definida a convicção do que somos e onde queremos
chegar. Já passaram dois meses do ano de 2009, após toda a temporada de
festas e férias iniciamos mais uma jornada, movidos pela força
empreendedora que alavanca nossos ideais.

Idealize fazer deste ano, melhor do que o anterior e maior para suas
atitudes futuras. Participe de nossas atividades, compartilhe suas
informações, lute pelos seus ideais.

Novamente convido a todos para no mês de abril dar um passo,
participando da Palestra, que será proferida pelo Professor Lamaison, e no
mês de maio à 41ª Convenção Estadual do Comercio Lojista, dois eventos
que já estão definidos e que com certeza farão a diferença para suas atitudes
diárias.

“Eu não posso afirmar que as coisas vão melhorar se nós mudarmos; o que eu posso
afirmar é que para que elas melhorem, nós temos que mudar”. Lichetemberg

NOVOS ASSOCIADOS

• BIKE 10 BICICLETARIA
• AUTO POSTO RODASHOP

TOME NOTA!

Salário Mínimo Brasileiro
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 456, DE 30 DE JANEIRO DE 2009

Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de fevereiro de 2009

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1o A partir de 1o de fevereiro de 2009, o salário mínimo será de R$
465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput, o valor diário do
salário mínimo corresponderá a R$ 15,50 (quinze reais e cinqüenta centavos)
e o valor horário, a R$ 2,11 (dois reais e onze centavos).

Art. 2o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada, a partir de 1o de fevereiro de 2009, a Lei nº 11.709,

de 19 de junho de 2008
Brasília, 30 de janeiro de 2009; 188º da Independência e 121º da

República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Carlos Lupi
Paulo Bernardo Silva
José Pimentel

REUNIÃO PLENÁRIA
A reunião Plenária de fevereiro contou com os assuntos diversos, entre

eles a avaliação dos espelhos de horário natalino para 2009, Convenção
Estadual em Joinville, Atividades diversas que estão sendo realizadas pela
entidade.

• Presença do Presidente da FCDL-SC Sr. Sergio Alexandre Medeiros;
• Presença das Policias Militares de Mafra e Rio Negro, sobre segurança

pública em nossos municípios.
• Apresentação da Empresa Afubra.

Próxima Reunião dia
MARÇO - DIA 11 - HORÁRIO: 19h30
Pauta:

ESPAÇO ABERTO
Aprovado na última reunião plenária, o

espaço aberto ao associado. Este ira acontecer
nas reuniões plenárias mensais, onde as
empresas associadas terão um espaço para fazer
uma apresentação e falarem um pouco sobre
sua empresa. Esta idéia foi bem recebida pelos
associados, caracterizando que na próxima
reunião já teremos a apresentação da Loja
Afubra.

As empresas que tiverem interesse em participar, basta efetuarem o
agendamento junto a secretaria da entidade.

O objetivo é criar um elo de maior proximidade entre as empresas,
fortalecendo e viabilizado conhecer um pouco mais deste trabalho.

DICA DE LIVROS E DVDS

Raúl Candeloro (Ao Vivo)
CHÁ DAS VENDAS (Aprenda a desenvolver

os conhecimentos, habilidades e atitudes do
vendedor de sucesso).

Com este DVD, você fará diversos exercícios para
desenvolver os 6 conhecimentos, 8 habilidades e 10
atitudes do vendedor de sucesso.

De forma prática e objetiva, Raúl Candeloro
apresenta as principais características para que você
também alcance o sucesso em vendas! Sem duvidas
alguma, essa é uma oportunidade única e imperdível
para que você aumente suas vendas hoje, amanha e
sempre.

Raul Candeloro é diretor da revista VendaMais e possui mais de 16 livros
na área de vendas. È um dos palestrantes mais reconhecidos nacionalmente.
Em mais de 20 anos dedicados a área comercial, lançou diversos produtos
para que os profissionais pudessem estar cada vez mais preparados para as
exigências do mercado. (Foto Capa DVD).

CDL EM AÇÃO

- 04/02 Reunião Diretoria;
- 11/02 Reunião Plenária;
- 14/02 Sorteio da Promoção “Cliente Feliz";
- 18/2 Reunião Extraordinária -Diretoria;
- 18/02 Reunião do Conselho da Comunidade
- 16/02 Reunião Distrital em Rio Negrinho;
- 20/02 Recepção ao Embaixador da República Federal da Alemanha,

nas dependencias da Prefeitura Municipal de Rio Negro,
- 26/02 Reunião do 13º Distrito em Florianopolis com a Presidencia da

FCDL-SC, CDLs, ( Mafra e Rio Negro, Itaiopolis, Rio Negrinho, São Bento
do Sul, e Campo Alegre).
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Estatísticas FEV/2009

Resumo do Movimento Fev/2009
Descrição Relação

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

Jan/09 - Fev/09 Fev/08 - Fex/09

24,67

13,81

-3,08

-2,67
-1,04
56,30

Consultas:

Registros:

Cancelamentos:

Apresentaram um aumento na
ordem de 24,67 em relação ao mês anterior e uma
queda de -2,67% em relação ao mesmo período do
ano anterior.

Apresentaram um aumento de 13,81
em relação ao mês anterior e uma queda de -1,04%
em relação ao mesmo período do ano anterior.

Apresentaram uma queda de -
3,08% em relação ao mês anterior e um aumento
de 56,30% em relação ao mesmo período do ano
anterior.

Análise:

DIFERENCIAL EM CONSULTA
SPC PLUS MASTER – opção 62

Chamamos a atenção dos nossos
operadores de consulta ao SPC, para
observarem no rol de consultas, para a opção
62. Esta consulta proporciona a você fazer a
verificação de cheque e SPC em uma única
opção, confira abaixo o contexto desta opção.

Consulta múlt ipla, que engloba as
informações de cheque e SPC, alem de alertas
incluídos pelo consumidor e alertas de fraudes.
Traz também a confirmação de endereço através
de informações de telefone fixo (conforme lista
de operadoras interligadas).

Para conhecimento:
Ref. Cancelamento Alínea 11.

estamos procedendo ao
cancelamento da opção de registro da alínea
11 de cheque em nosso sistema.

Prezados (as) Senhores (as),
A FCDL/SC e seu Departamento de SPC

informam que em função dos padrões da RENIC
não permitirem a divulgação do registro do
cheque pela alínea 11 em nível nacional, o que
vem causando problemas no processo de
repl icação,

Os registros de cheques que foram efetuados
pela alínea 11 anteriormente permanecerão no
banco de dados e serão mostrados somente na
base estadual.

Depois de cinco anos
“caduca”... Será mesmo?

Muitos devedores acreditam que após cinco anos
as suas dívidas “caducam” e, não precisarão mais se
preocupar com o assunto. Não é raro o
inadimplente que ameaça mover Ação de Danos
Morais, devido aos constrangimentos causados pela
cobrança de dividas vencidas a mais de cinco anos.

O conceito não é bem este, pois, é necessário
distinguir dois importantes pontos: a “informação
negativa” e a “prescrição da dívida”.

A informação negativa do devedor é mantida nos
bancos de dados ou cadastros de consumidores
utilizados pelas instituições de proteção ao crédito.
Que são reguladas pelo Código de Defesa do
Consumidor. Além das informações negativas, que
são os protestos, cheques sem fundos, dívidas não
pagas, também são mantidos os dados positivos do
consumidor, como, por exemplo, pagamentos
pontuais e volume de compras, dentre outras.

A prescrição é a perda da ação em conseqüência
do não uso dela, durante um determinado espaço
de tempo. No caso de uma dívida, a prescrição
ocorre pela falta de ação promovida pelo credor
contra o devedor dentro dos devidos prazos
definidos por lei. As dívidas não “caducam” após
cinco anos.

O que ocorre é que as instituições de proteção ao
crédito não podem manter em seus cadastros e
bancos de dados, informações negativas referentes
ao período superior a cinco anos. É o que estabelece
o Código de Defesa do Consumidor (lei 8.078/90)
em seu artigo 43, §1º:

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores
devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em
linguagem de fácil compreensão, não podendo
conter informações negativas referentes a período
superior a cinco anos.

O prazo de cinco anos a que se refere à lei deve
ser contado a partir da data que deu origem à
informação depreciativa sobre o devedor e não da
inserção da informação no cadastro. Na prática, o
consumidor (seja pessoa física ou jurídica), terá
novamente o nome limpo na praça. Já que, os
órgãos e entidades de proteção ao crédito devem
retirar as informações negativas de seus bancos de
dados após o período de 5 (cinco) anos.

Entretanto, o simples fato de serem excluídas as
informações negativas, não quer dizer que a dívida
“caducou”. Sendo a dívida legítima, após os cinco
anos o credor ainda pode acionar o devedor
judicialmente. Ao exemplo da "Ação Monitória" que
pode ser proposta para títulos que perderam a força
executiva num prazo de até 10 anos.

Portanto, não devemos confundir a informação
negativa com a prescrição de dívida. Mesmo não
existindo mais a informação negativa após passados
os cinco anos, pode o credor promover medidas de
cobrança contra o devedor.

Por Denis Siqueira

A FCDL/SC TEVE DEFERIDO LIMINARMENTE, EM MANDADO DE SEGURANÇA, SEU PEDIDO,
CONCEDIDO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO, SR. LUIZ ANTONIO ZANINI FORNEROLLI, AFASTANDO

A APLICAÇÃO DA LEI 14.649 (que dispõe sobre o recebimento de cheques nos estabelecimentos
comerciais).

“ESSA DECISÃO É EXTENSIVA APENAS PARA OS LOJISTAS ASSOCIADOS ÀS CDLs
CATARINENSES”.

Outrossim, salientamos que essa medida é provisória e que nossa luta continua, pois o
projeto de alteração da lei em questão, proposto pela FCDL (PL 0001/2009) já está tramitando

na Comissão de Constituição e Justiça na ALESC.
A CDL-MF/RN dispõe da cópia desta liminar que poderá ser solicitada pelo associado

interessado através do e-mail: comercial@cdlmafra.com.br

ATENÇÃO! MUITO IMPORTANTE!

Reunião Distrital
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Reuniram-se no último dia 26/02 em
Florianópolis nas dependências da FCDL-SC,
os representantes do 13º Distrito, composto
pelas CDLs de Mafra e Rio Negro, Itaiopolis,
Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo
Alegre, em conjunto com o Presidente da
FCDL Sergio Alexandre Medeiros, Vice
Presidente Ivan Taufer, Assessor Jurídico
Rodrigo Titericz e Gerente Institucional
Ademir Ruschel.

O encontro teve o objetivo de buscar junto
a Federação um movimento estadual sobre
as questões referentes às Feiras Itinerantes.

O evento foi bastante promissor, havendo
o compromisso da FCDL-SC em relação ao
assunto. Na oportunidade buscou-se
verificar o andamento da situação a Lei do
Cheque, e sobre a liminar concedida aos
associados das CDLs.



Comitê Editorial
Fátima Regina Granemann
Cirene Schvendtner
Márcio Magnabosco da Silva
Vilmar Jaroszevski

Gráfica Futura - 47 3643-0500

EXPEDIENTE

| cdl@mafra.rionegro.cdl-sc.org.br
site: www.cdlmafrarionegro.com.br

Presidente •
1º Vice Presidente •
2º Vice Presidente •
1º Diretora Secretária •
2º Diretora Secretária •
1º Diretor Tesoureiro •
2º Diretora Tesoureira •
Diretor de Relações Públicas •
Diretor de SPC e Serviços •
Diretor Social e Eventos •
Diretora de Patrimônio •
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional •

Fátima Regina Granemann
Ivan Machado
Celso Kohler

Ana Maria Witt
Claudete Kahlow

Valmir Perretto
Iara Grossl Siqueira

Gabriel Santo Suzin
Cleverson Hirt

Lourival Sá Ribas Jr.
Leonor Greinert

Cidival Meurer de Oliveira

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

Seja nosso associado
Segurança, Orientação,

Desenvolvimento e Representatividade
Com a CDL –Mafra e Rio Negro , sua empresa estará
sempre na frente.
Sua empresa pode se associar à CDL seja ela micro,
pequena, média, grande e de qualquer segmento.
Confira os Produtos e Serviços que só o Associado da CDL
Mafra e Rio Negro tem:

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA CDL:
• SPC
O máximo em segurança na Proteção, Concessão e
Recuperação de Créditos de sua Empresa.
•
Serviço altamente qualificado para orientação nos
assuntos Jurídicos
•
Associada à CDL sua empresa pode participar
•
Uma criteriosa seleção de temas para quem quer estar à
frente no mercado
•
Títulos em VHS, DVD e Livros na área de Gestão para uso
Gratuito
•
Saúde e serviços com muitas vantagens aos associados
•
O acesso à internet é facilitado de acordo com as
necessidades de sua empresa
•
Aproveite o máximo do SPC na sua empresa
•
Toda infra-estrutura para oferecer cursos e palestras que
vão dinamizar seus negócios com informações e as mais
avançadas técnicas do momento
•
- informativo Fique por Dentro Lojista
- Newsletter
- E-mail Marketing

Melhor Serviço de Proteção ao Crédito:

Assessoria Jurídica

Campanhas Promocionais

Cursos e Palestras

Videoteca e Biblioteca

Convênios

Provedor

Treinamento Gratuito SPC

Centro de Treinamento

Comunicação

Câmara de
Dirigentes

Lojistas de
Mafra e Rio Negro

Informações: Fone: (47) 3642-0722 – comercial@mafra.rionegro.cdl-sc.org.br

CRE$ÇA NOS NEGÓCIOS,
MAS CRESÇA TAMBÉM COMO GENTE

"Seja você, mas não seja sempre o mesmo." (Gabriel o Pensador)
A cada ano que passa temos que nos tornar pessoas melhores. Não

basta crescermos apenas nos negócios, no trabalho ou economicamente,
mas também temos que crescer como gente, como pessoa. Os resultados
novos que tanto queremos e projetamos em nossos planejamentos irão
aparecer melhor com a nossa mudança e com o nosso crescimento
interior. Mudar, crescer, desenvolver-se deve ser o nosso foco. Mas crescer
no que? Nesse ano de 2009 tente crescer nos seguintes itens:

PROFISSIONALISMO. Por incrível que pareça mas ainda há muito
amadorismo em muitas lojas. Amadorismo no atendimento, nas vendas,
na entrega, na cobrança, nos controles, na administração. Você tem um
bom controle do seu estoque? Das suas vendas? Dos seus custos? Dos
seus clientes? Nesse ano melhore sua administração financeira, busque
orientação, melhore o controle dos seus custos, das suas compras.
Melhore seu atendimento e qualifique suas vendas. Invista e treine sua
equipe. Compre DVDs, participe e leve sua equipe a participar de
palestras, cursos. Leia, assine revistas especializadas. Qualifique-se e
qualifique sua equipe.

AMOR. Torne-se uma pessoa mais amável. Aprenda a olhar o bom das
pessoas e não só os defeitos. Nesse ano elogie mais. Elogie as atitudes
boas da sua equipe individualmente. Abrace seu Pai e sua mãe. Dedique
tempo e atenção para as pessoas. Valorize as pessoas sobretudo as
pessoas importantes da sua vida.. Dê importância. Não basta saber. O
importante é nesse ano você praticar, exercitar. Amar se aprende amando,
fazendo. Nesse ano cresça no amor. Dê um pouco de si para os outros.
Abrace mais, visite mais, escute mais, presenteie mais. Desenvolva seu
coração e não só sua mente. Ame a si mesmo. Pare de se colocar defeitos.

CORAGEM. Coragem para tomar decisões. Falta coragem para muitos
líderes. Coragem para demitir uma pessoa. Coragem para mudar de
ramo. Coragem para parar, para falar e se acertar com o sócio. Acredite
em si mesmo e vença seus medos.

AMIZADE. Amizade que não é cultivada morre. Visite mais seus
amigos. Escute, incentive, ofereça seu ombro. Seja mais amigo. Passear,
reunir-se numa janta, celebrar. Curta seus amigos. Saia do sofá e da frente
da televisão. Não se isole.

PERDÃO. Aprenda a perdoar as falhas e os erros dos outros. Não
guarde raiva, ódio, rancor e ressentimento. Guardar ressentimento é
como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra diz Shakespeare.
Nós não perdoamos os outros porque não nos conhecemos. Se nos
conhecêssemos veríamos que também temos defeitos e às vezes os
mesmos que não aceitamos nos outros. Não seja duro e inflexível. , Nesse
ano aprenda a perdoar mais.

BONDADE. Abra o seu coração e seja uma pessoa mais bondosa. O
contrário do amor não é o ódio diz Érico Veríssimo, mas sim a indiferença.
Ajude, estenda a mão, seja fraterno e solidário. Pague seu dízimo para a
vida. Devolva um pouco do que você ganha para uma creche, um asilo ou
uma família pobre. Seja bondoso. Olhe na sua casa quantas coisas que
estão atrapalhando que podem ser úteis para alguém. Não guarde, não
acumule. Ajude.

HUMILDADE. Não seja arrogante. Seja simples. Cumprimente as
pessoas. Ninguém é superior a ninguém. Não despreze. Escute. Não
discuta. Ninguém ganha uma discussão. Ninguém sabe tudo. Mantenha
a mente aberta para aprender. Cuidado com a vaidade é um grande
destruidor de carreiras.

Cresça também na paciência e na tolerância. Não se irrite com qualquer
coisinha. Calma. Relaxe. Aceite o outro como ele é. Precisamos nos
humanizar. Faça em você a mudança que você quer ver nos outros e no
mundo diz Gandi. Pense nisso e tente. Quando a gente cresce e muda, o
mundo ao nosso redor MUDA. Faça. Atitudes novas, vida nova e
resultados novos.

Espero você no dia 14/04 no Cine teatro Emacite, para uma grande
Palestra. Um grande abraço, Prof. Adroaldo Lamaison


