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Abertura do Natal

Abertura do natal em Mafra:
Dia 28/11/2009 – a partir das 16:00 horas

Local: Praça Lauro Müller

Abertura do natal em Rio Negro
Dia 20/11/2009 – a partir das 19:30 horas

Local: Praça João Pessoa

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA CDL

CONVITE ESPECIAL

Venha participar do Almoço Festivo de 2009 da família CDL. 

Dia: 29/11/09

Horário: A partir das 9horas

Local: Atlética Souza Cruz 

Adesão: Cada associado terá direito a 01(uma) credencial (não inclui bebida) que poderá ser adquirida na troca 
por um brinquedo.
Adesões avulsas: R$ 12,00 por pessoa (não inclui bebida) e crianças menores de 10 anos não pagam.
Obs: Levando um brinquedo na CDL para retirar credencial avulsa do almoço, você pagará apenas R$ 10,00, 
pois todos os participantes estarão contribuindo para o Pedágio do Brinquedo, que destinará as crianças de 
Mafra e Rio Negro um lindo sorriso, por um brinquedo que você deu a elas, pois dois reais de quem não levar 
um brinquedo será transformado em brinquedo.

As credenciais deverão ser retiradas até o dia 20/11/2009, na secretaria da CDL. 

Em Rio Negro Em Mafra



EDITAL DE CONVOCAÇÃO 11
NOVEMBRO

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Estamos a menos de 60 dias do Natal e do 
encerramento do ano.

 Um ano intenso... No entanto, temos um 
período forte pela frente, o Natal é uma data 
importante para o comércio e com o intuito de 
fortalecer ainda mais esta data, a promoção 
Cliente Feliz que se encerra dia 14 de dezembro/09, 
quer proporcionar as empresas participantes uma 
ferramenta de ajuda para promover as vendas, 
através desta campanha, que terá nesta ocasião o 
sorteio de um carro 0Km, que é o sonho de muitos 
de nossos clientes. Portanto, invista nesta 

promoção como fonte fomentadora de vendas para o comércio, 
incentivando os consumidores a preencherem seus cupons e participarem 
desta promoção.

E falando de Natal, já podemos observar que nossas cidades estão se 
preparando para este momento, com ornamentações, iluminação, 
promoção de atividades culturais, sorteios e outras atividades que trazem 
em sua essência o objetivo, a magia e o encanto que transcendem todas as 
culturas religiosas, partidárias, étnicas e fazem a todos viver este momento 
mágico. Mas que também promove, incentiva e fortalece o comércio, o 
serviço e todas as atividades comerciais. Investimos para vendermos mais, 
o que se reverte num aumento na arrecadação de tributos que devem 
reverter em saúde, educação e lazer.  É uma grande aliança de 
comprometimento com nossas cidades.

Considerando este aspecto é importante valorizar estes investimentos e 
prepararmos nossas empresas, destacando o layout e caracterizando-as 
para o Natal, e também participando dos concursos promovidos pelas 
Secretarias de Cultura de nossas cidades, além de reforçar o convite a seus 
clientes para  conferir as novidades, promoções e atividades diversas que 
são desenvolvidas em suas empresas para seus clientes, e assim tenhamos 
um NATAL repleto de vendas como é esperado.

Não podemos esquecer também o lado social, onde conclamo a todos 
os associados para se engajarem na campanha “Pedágio do brinquedo”, 
onde  proporcionaremos alegrias a um grande número de crianças 
carentes de nossas cidades irmãs.

E para finalizar, convido a todos nossos associados para juntos 
confraternizarmos em um almoço festivo, que se realizará dia 29 de 
novembro/09 na Atlética Souza Cruz, conforme convite anexo.  Será um 
dia de festa, um dia especial, leve sua família e participe junto deste grande 
encontro cedelista, ratificando o sentimento de que “unidos somos mais 
forte”.

 “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”. Lichtemberg.

Rua Felipe Schimdt, 1005 - Centro  -  Mafra - SC - Fone: (47) 642-8606

A moda de se vestir bem.

CDL EM AÇÃO

• 29/10 Segurança Pública
Em evento realizado pelo Conselho da Comunidade de Rio 

Negro, no último dia 28/10 nas dependência do Salão 6 de 
Agosto, contou com a  presença de lideranças de nossa cidade, 
que discutiram sobre assuntos pertinentes a segurança, sendo a 
falta de policiamento ostensivo, número de policiais, assim como 
assuntos sobre furtos, roubos, tráfico de drogas, perturbação de 
sossego que fizeram a  reunião bastante promissora com a 
participação do Juiz da Comarca Rodrigo Morrillos, a promotora 
de Justiça Caroline Esteves, o delegado de Polícia Civil Mauricio da 
Luz e o Comandante da Polícia Militar  Carlos Alberto Oliveira, 
vereadores de Rio Negro e o Capitão da Polícia Militar de Mafra 
Marcelo Pereira e nossa Presidente da CDL Fátima Regina 
Granemann, que manifestou-se ao evento sobre a preocupação 
dos lojistas com as ondas de furtos que ocorrem, e sobre o 
trabalho que a CDL já buscou desenvolver para solucionar este 
problema, mas que não houve sucesso pela dificuldade de entrar 
em contato com o Secretário de Segurança Pública do Estado do 
Paraná, Luiz Fernando Delazari. Salientou também sobre a 
importância de registrar os Boletins de Ocorrência- “BO” para 
então dispormos de dados estatísticos para o Estado ter 
conhecimento documental da quantidade de crimes, furtos e 
demais ocorrências em Rio Negro, e termos mais forças para 
pleitear policiais e equipamentos para nossa Policia. 

• 16/10 1º Conferencia 
Municipal de Cultura –Rio 
Negro/PR

Com o intuito de fortalecer a 
Cultura local, a Prefeitura de Rio 
Negro, através da Secretaria de 
Cultura, realizou a 1ª Conferência 
Municipal de Cultura, um evento 
amplo e próspero para a cultura de 
nosso município. 

• 16 e 17/10 Encontro de Lideres em Gaspar.SC
A integração e o congraçamento do movimento lojista tiveram 

um momento mágico e histórico nos dias 16 e 17 de outubro, 
tendo como local o Fazenda Park Hotel, em Gaspar. Mais de 500 
pessoas estiveram participando do XI ECLL(Encontro Catarinense 
de Líderes Lojistas) batendo todos os recordes de participação. A 
participação de mais de 80 presidentes de CDLs e centenas de 
dirigentes lojistas celebraram o ECLL como um evento que só 
tende a crescer. No ano que vem pretendemos bater mais um 
recorde e nesse desafio, com certeza, contaremos mais uma vez 
com a colaboração dos líderes catarinenses que darão mais uma 
vez um show de participação, em momentos de perfeita união, 
sintonia e muita energia, qualidades tão marcantes e 
reconhecidas do movimento lojista. 

(Sergio Alexandre Medeiros, presidente da FCDL/SC)
Nossa CDL de Mafra e Rio Negro esteve presente ao evento com 

a presença de nossa Presidente Fátima Regina Granemann e seu 
esposo Wilmar Antonio Granemann, Diretor de Relações Publicas 
Sr. Gabriel S. Suzin e sua esposa Ana Suzin, a Diretora de 
Patrimônio Sra. Leonor Greinert e seu esposo Wilson Greinert,  
participando ativamente da programação. 

A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MAFRA E RIO NEGRO convoca todos 
os associados para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, conforme 
Art. 21 alínea d do Estatuto Social,  a ser realizada no dia 11 de NOVEMBRO de 
2009, às 19:30 horas, no Auditório anexo ao Centro Empresarial – na sede da 
CDL de Mafra e Rio Negro, sito a Rua Felipe Schmidt, 266 – Centro – Mafra - 
Santa Catarina , para se reunirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Alteração do Estatuto Social;
Mafra, 28 de outubro de 2009.



Estatísticas Outubro/2009

Resumo do Movimento Outubro/2009

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

5,80 %
-10,03 %
-9,14%

-6,04 %
12,46 %
11,09 %

As Consultas apresentaram uma alta de 5,8% 
em relação ao mesmo período do mês anterior e 
uma queda de -6,04% quando comparado com o 
mesmo período do ano passado. 

Os Registros apresentaram uma queda de -
10,03% quando comparadas com o mesmo 
período do mês passado e 12,46% em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

Os Cancelamentos apresentaram uma queda de 
-9,14% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 11,09% em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

Análise:

CREDIÁRIO FÁCIL
simples, rápido e seguro

Ligue e conheça: 0800 644 6886Já atuamos em Mafra e Rio Negro

É o seu crediário próprio com cadastro facilitado,
venda garantida e cobrança terceirizada.

Mas, tudo isto, com as parcelas sendo pagas na sua loja.

De olho na notícia

Descrição Relação Setembro/09 - Outubro/09

A FCDL/SC em parceria com a RBS TV, está 
reeditando o grande projeto " PEDÁGIO DO 
BRINQUEDO " , um gigantesco movimento pela 
solidariedade e a exemplo do que aconteceu em 
2008, teremos com certeza uma grande 
movimentação nesta campanha.

E nossa CDL esta engajada nesta campanha que fará a alegria de muitas crianças de nossas 
cidades Mafra e Rio Negro. Doe um brinquedo e faça o sorriso brilhar e encantar os sonhos de uma 
criança.

As doações poderão ser encaminhadas a CDL, que destinará juntamente com as Secretarias 
Sociais de nossas cidades as crianças carentes de nossos municípios.

‘’Encontramos um gesto de carinho até num simples desejo de um dia lindo, quem dirá no sorriso 
de uma criança. Compartilha a solidariedade e faça o seu dia ainda mais lindo’’. 

CONTAMOS COM VOCÊS !

Tome nota

SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAFRA

Oficio. 341/2009/C
. 
Decreto n. 3047/07
Art. 1º O presente decreto tem a finalidade de 

regulamentar a Lei Municipal n. 2.802, de 29 de setembro 
de 2003, que estabelece normas para carga e descarga de 
mercadorias em vias publicas comerciais da cidade, 
definidas neste decreto, o qual somente poderá ser 
realizado no período compreendido entre 18 horas de um 
dia até as 10 horas do dia seguinte, de segunda-feira a 
sábado.

Art. 2º Fica proibido o estabelecimento para carga e 
descarga de bens e mercadorias em estabelecimentos 
comerciais, residenciais e de serviços das 10 horas às 18 
horas.

Setembro/08 - Setembro/09

DICA DE LIVROS E DVD’S

CADÊ O CLIENTE QUE ESTAVA 
AQUI? (3015) - Sirley Garoli 

D V D T E C A  C A M P E Õ E S  D E  
VENDAS 

CURSO DE FORMAÇÃO DE 
VENDEDORES PROFISSIONAIS - nº 1

A autora ressalta neste DVD a 
necessidade do vendedor encantar o seu cliente 
através de atitudes. Demonstra com clareza, que a 
grande maioria dos vendedores perdem vendas 
muitas vezes sem saber o motivo. Segundo a autora 
para que os clientes de um vendedor se tornem 
"reféns" do seu conhecimento; é preciso que ele 
consiga estabelecer uma relação de cumplicidade e, 
assim, garantir todo o lucro deste processo para si.

FORTALEÇA SUAS VENDAS COM ESTA PROMOÇÃO
DIVULGUE - INCENTIVE - PROMOVA ESTA CAMPANHA

E FIDELIZE AINDA MAIS SEUS CLIENTES!
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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 • Fátima Regina Granemann
1º Vice Presidente • Ivan Machado
2º Vice Presidente • Celso Kohler
1º Diretora Secretária • Ana Maria Witt
2º Diretora Secretária • Claudete Kahlow
1º Diretor Tesoureiro • Valmir Perretto
2º Diretora Tesoureira • Iara Grossl Siqueira
Diretor de Relações Públicas • Gabriel Santo Suzin
Diretor de SPC e Serviços • Cleverson Hirt
Diretor Social e Eventos • Lourival Sá Ribas Jr.
Diretora de Patrimônio • Leonor Greinert
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional • Cidival Meurer de Oliveira

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

CRC/SC 002572/O-0     -     www.alfacont.com.br

Endereço: Rua Nicolau Bley Neto, 649 – Centro – Mafra – SC / E-mail: alfa@alfacont.com.br

Orientação aos associados:
O Governo do Estado, instituiu através do Decreto 2.058, de 26.01.2009 (em anexo), o Programa Aplicativo Fiscal - PAF-ECF, que obriga a utilização por parte das empresas, de 

programa (software) único, homologado pela Secretaria da Fazenda Estadual, cuja obrigatoriedade  iniciou-se em 01.10.2009 para instalação de novas empresas e/ou instalação de novos 
equipamentos. 

Ainda, estabelece o decreto, que todos os programas hoje existentes deverão ser substituídos até 31.03.2010, sendo que a partir dessa data, serão considerados irregulares.
 Preocupada com os transtornos e mesmo dificuldades verificadas junto aos seus associados, a FCDL/SC reuniu-se com a Secretaria a Fazenda, a fim de buscar uma melhor orientação 

aos lojistas e possíveis condições especiais, por parte do governo estadual, sendo que duas ações resultaram desses encontros:
1) Foi elaborado pela FCDL/SC um questionário com as principais indagações dos associados acerca do PAF e encaminhado à gerência de fiscalização da Secretaria da Fazenda, cujas 

respostas destacamos abaixo:

2) Também foi entregue ao Sr. Governador do Estado, pelo presidente da FCDL/SC, Sergio Medeiros, pedido para abertura de linha de crédito para atender às empresas que necessitem 
substituir programas e/ou equipamentos, em audiência ocorrida no último dia 07 (vide foto abaixo).

Outrossim, se necessário, os associados poderão encontrar orientação quanto à aquisição de programa e/ou equipamentos, através de empresas credenciadas, no site www.fcdl-
sc.org.br/servicos . 

Assim, através dessas ações e outras porventura necessárias,  a FCDL/SC busca junto aos órgãos competentes, soluções ou mesmo amenizar impactos que toda a alteração na 
legislação possa trazer aos lojistas catarinenses.

PERGUNTA: A instalação do PAF-Programa Aplicativo Fiscal é obrigatório a todas as empresas ?

PERGUNTA: O prazo final para instalação do PAF é 01.10.2009 ?

PERGUNTA: Como posso verificar se o aplicativo fiscal que estou adquirindo está homologado e certificado no PAF ?

PERGUNTA:  Em quais segmentos comerciais é necessário instalar a Nota Fiscal Eletrônica ? Quais os prazos ?

PERGUNTA: Na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, o programa prevê situações como devolução de mercadoria, condicional, troca, etc ?

PERGUNTA: O programa exige que a emissão de cupom fiscal seja realizada através de bobina térmica ?

RESPOSTA: Todas as empresas que estão obrigadas a utilizar o equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF estão obrigadas a instalar o PAF-ECF.
Estão obrigadas a utilizar o ECF:
1 - As empresas cujo faturamento bruto anual seja igual ou superior a R$120.000,00;
2 - As empresas cujo faturamento bruto anual seja inferior a R$120.000,00, mas que estejam enquadradas em pelo menos uma das seguintes situações:
     a) utilize o equipamento POS (Point Of Sale) para imprimir o comprovante de pagamento com cartão de crédito;
     b) utilize em seu estabelecimento equipamento de processamento de dados (automação comercial); ou
     c) utilize balança computadorizada.

RESPOSTA: Os prazos sâo: 
1. A partir de 01/03/2009 as novas solicitações de credenciamento de empresas desenvolvedores de programa aplicativo fiscal devem atender aos requisitos do PAF-ECF (art. 113 do 

Anexo 9 do RICMS/SC-01; vigência: art. 2º, II, do Dec. nº 2058/08). Veja procedimentos em “PAF-ECF – Credenciamento Novos”
2. A partir de 01/10/2009 as novas autorizações de uso de equipamento ECF deverão ser feitas com o PAF-ECF instalado (art. 82, § 2º, I, g, do Anexo 9 do RICMS/SC-01; vigência: art. 2º, 

I, do Dec. nº 2058/08, com redação dada pelo dec. N° 2.434/09)
3. Até 30/09/2009 deverá ser feito o recadastramento das empresas cujo credenciamento tenha sido deferido até 28/02/2009, (art. 131 do Anexo 9 do RICMS/SC). Veja procedimentos 

em “PAF-ECF – Recadastramento”.
4. Até 31/03/2010 deverá haver a substituição dos programas aplicativos em uso pelos Programas Aplicativos Fiscal – PAF-ECF (art. 131, § 2º,  do Anexo 9 do RICMS/SC). 

RESPOSTA: A SEF vai disponibilizar a relação no site www.sef.sc.gov.br / ECF
Enquanto não disponibilizado, solicite ao vendedor cópia do Despacho de Secretário Executivo do CONFAZ publicando o PAF-ECF no Diário Oficial da União.

RESPOSTA: A NF-e está direcionada para utilização pela indústria e comércio atacadista e a obrigatoriedade prevista para o ano de 2010 contempla apenas empresas destes segmentos. 
 A relação de CNAE para obrigatoriedade de uso da NF-e pode ser obtida no site do CONFAZ, acessando o Protocolo ICMS 42/09.
 A partir de dezembro de 2010 as operações interestaduais deverão ser documentadas com NF-e, tal protocolo deixou a cargo de cada UF a decisão de uso da NF-e pelo  comércio 

varejista nessas operações. Ainda não temos um posicionamento oficial a respeito.
Ocasionalmente algum lojista poderá ser obrigado ao uso, na medida que possuir atividade secundária incluída na obrigatoriedade, a exemplo do que ocorre com alguns  

supermercados e padarias. 

RESPOSTA: Todas as operações comumente realizadas com a nota fiscal modelo 1/1A podem ser realizadas com a emissão de NF-e.

RESPOSTA: A legislação do PAF-ECF não obriga que a emissão do Cupom Fiscal seja realizada nos equipamentos que possuem bobina térmica. O que pode ocorrer é que alguns 
programas, e acredito que seja a maioria, estejam sendo desenvolvidos para trabalhar somente com equipamentos que utilizam a bobina térmica.

A palestra de Merchandising 
realizada no dia 29/10/09 contou com 
a participação assídua de empresários 
e comerciários. De forma dinâmica e 
muito comunicativa o palestrante 
abordou os assuntos propostos 
mostrando técnicas e exemplos no dia 
a dia do varejo.

Palestra Merchandising
Com Caio Camargo

Conceito – Visão – Divulgação


