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Natal é uma data importante,
porque nesse dia 

Imagem do Natal: Brenda Suszeki, 6 anos, 1ª Série CEM Anjo da Guarda

Nasce um sonho em cada mente

Uma esperança em cada coração

Um brilho em cada olhar

Espero que cada sonho se transforme em realidade

Que a esperança seja construída

Com solidariedade.

E o brilho em cada olhar seja repleto de

Amor, felicidade, alegria e paz para todas as famílias
Mensagem do Natal: Anderson Luiz Colaço, 6ª 1, E.E.B Jovino Lima



EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Cada dia um novo começo...  Outra 
oportunidade para aprendermos mais sobre nós 
mesmos, para sermos mais, sempre mais do que 
fomos antes!

Agradeçamos a Deus, a proteção recebida até o 
presente momento pelas nossas ações. Que se 
fortifique em nós a intenção mais pura de se 
praticar o bem coletivo. E que possamos crescer 
como seres humanos.

Assim, desejo a todos os nossos associados, 
colaboradores e a comunidade riomafrense, um 
feliz natal e que o próximo ano seja repleto de 

realizações; realizações essas regradas de responsabilidade, humildade e 
dignidade em todos os segmentos da nossa sociedade. 

Estaremos mais um ano a frente da CDL e é com esse sentimento que 
peço a colaboração de todos os nossos associados, para que juntos, pois 
“unidos somos mais fortes”, possamos fortalecer ainda mais o comércio de 
riomafra. 

Foi um ano de muito trabalho, grandes adversidades, mas somos 
sabedores que essa é a melhor maneira de crescermos ,  não só como 
empreendedores mais em especial como seres humanos.

“Daqui a alguns anos estará mais arrependido pelas coisas que não fez, 
do que pelas que fez. Solte as amarras! Afaste-se do porto seguro! Agarre o 
vento em suas velas! Explore! Sonhe! Descubra! “   Mark Twain 

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

A moda de se vestir bem.

Fábula do mês
Aprenda a dizer não sem se sentir culpado ou achar que magoou. 
Querer agradar a todos é um desgaste enorme.
Planeje seu dia, sim, mas deixe sempre um bom espaço para o 

improviso, consciente de que nem tudo depende de você.
Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágeis que 

sejam os seus quadros mentais, você se exaure.
Peca ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir às 

pessoas certas.
Diferencie problemas reais de problemas imaginários e elimine-os, 

porque são pura perda de tempo e ocupam um espaço mental precioso 
para coisas mais importantes.

Entenda que princípios e convicções fechadas podem ser um grande 
peso.

É preciso ter sempre alguém em quem se possa confiar e falar 
abertamente ao menos num raio de cem quilômetros.

Saiba a hora certa de sair de cena, retirar-se do palco, de deixar a 
roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída 
discreta.

Não queira saber se falaram mal de você e nem se atormente com 
esse lixo mental; escute o que falaram bem, com reserva analítica, sem 
qualquer convencimento.

Competir no lazer, no trabalho, na vida a dois, é ótimo...para quem 
quer ficar esgotado e perder o melhor.

A rigidez é boa na pedra, não no homem. A ele cabe firmeza, o que é 
muito diferente.

Fonte: Jornal Bikers-novembro/2009

De olho na notícia

GOVERNADOR DE SC DECRETA PARCELAMENTO DO ICMS DAS VENDAS DE DEZEMBRO

Atendendo pedido do movimento lojista, sob coordenação da FCDL/SC, o governador do Estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, 
autorizou o parcelamento do ICMS devido pelo comércio varejista, referente ao período compreendido entre 1º e 31 de dezembro próximo, 
prorrogando o prazo de recolhimento.

O decreto do governador estabelece que o parcelamento do ICMS, e devido recolhimento, será permitido em duas vezes e nos seguintes 
percentuais e prazos:

I – 70% (setenta por cento) do valor apurado até o dia 10 do mês de janeiro de 2010.
II – 30% (trinta por cento) do valor apurado até o dia 10 do mês de fevereiro de 2010.
“Agradecemos a sensibilidade do governador do Estado com esta importante medida , pois garante mais tranqüilidade para os lojistas, que no 

início do ano precisam repor estoques e pagar diversos compromissos, necessitando por esta razão de um maior fôlego financeiro para manter sua 
competitividade”.

Sergio Alexandre Medeiros - Presidente

Ganhador da Promoção Cliente Feliz
Sérgio Luis Nunes de Rio Negro - PR

Sorteio realizado no dia 14/12
Comprou na Loja Crie Bem e 

ganhou um carro 0 km
O Sorteio foi Auditado pela Sra. Irene Maria Schwart

Gentente da Caixa Econômica de Mafra



Estatísticas Outubro/2009

Resumo do Movimento Outubro/2009

Total de Consultas

Total de Registros

Total de Reabilitações

-6,15 %
16,84 %
-4,17%

-3,88 %
0,26 %
-1,93 %

CONSULTAS – apresentaram  uma queda de -
6,15% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e uma queda de -3,88 em relação ao 
mesmo período do ano passado.

REGISTROS – apresentaram  um aumento de 
16,84% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 0,26%% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

CANCELAMENTOS – apresentaram  uma queda 
de -4,17% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e uma queda de –1,93% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

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.

Descrição Relação Setembro/09 - Outubro/09 Outubro/08 - Outubro/09

Economia - Que venha um bom ano!

O economista Gustavo Cerbasi faz um balanço de 2009 e previsões realistas sobre investimentos 
para o ano que vem chegando. 

2009 está ficando para trás. Um ano interessante, com a conquista para sediar a Copa do Mundo e 
as Olimpíadas, ratificação tardia do grau de investimento pela Moody"s e uma recuperação incrível da 
economia e dos mercados de empregos e investimentos. Um ano mais que interessante para quem 
seguiu o conselho de nove entre dez especialistas no início do ano: investir em ações. Foi fácil ganhar 
dinheiro, como acontece em todo pós-crise.

Entraremos em 2010 com os bolsos cheios e as esperanças renovadas. Brasil, o país do futuro! 
Devemos renovar também nossas expectativas de bons ganhos nos investimentos? Eu não seria tão 
otimista. Acredito no sucesso da economia, mas prefiro manter os pés no chão. Os investimentos são 
como construir castelos de areia. Se eles crescem rápido demais, as chances de desmoronamento 
aumentam. Começaremos o ano com a bolsa próxima de seu recorde de pontos, com os empregos e a 
renda em patamares recordes, e com um horizonte que inspira cautela. 2010 é ano de eleições 
majoritárias. Em outras palavras, é ano em que os investidores estarão, no jargão de mercado, mais 
"cautelosos", à espera do que pode acontecer antes, durante e depois das eleições.

Não, não haverá expectativas negativas, como aconteceu na primeira eleição do presidente Lula 
(lembra? "Vão comer as criancinhas...", "Ricos ficarão pobres..."). Sem dúvida, o que se espera é 
continuidade nas políticas fiscais e econômicas, o que traz tranquilidade a todos. Mas as manchetes 
estarão ocupadas demais, retratando as mentiras que falarão sobre os mentirosos. Grandes empresas 
não tomarão grandes decisões, pois estarão ocupadas demais com as estratégias de apadrinhamento 
político. Fusões e aquisições tendem a ficar para o ano seguinte. Debatendo sobre sua indignação com 
as bobagens ditas pelos candidatos, as famílias brasileiras tendem a não ter muito tempo para pensar 
sobre dinheiro - por que não aproveitar o maldito horário eleitoral gratuito e obrigatório para fazer 
planos e melhorar a vida?

Anos de eleições presidenciais geralmente são anos de letargia para os investimentos. Se os 
mercados se valorizarem, será pela inércia natural do crescimento da economia, e não tanto pela 
euforia dos investidores, como aconteceu em 2009. Surgirão escândalos nos jornais que derrubarão 
preços das ações das empresas públicas em curtos períodos de tempo, mas pacotes de incentivo ao 
consumo devem trazer recuperação igualmente rápida a tais preços.

Aliás, se algo é certo em ano de eleições, é que não faltarão generosidades por parte do governo. 
"Uma rodada para todos, por nossa conta", é o script tradicional. Como se o governo fosse dono do 
dinheiro que tem nos cofres do Tesouro Nacional. Voto não se ganha, mas sim se compra. Por isso, 
espere incentivos ao consumo, como mais prorrogações nas isenções do IPI, juros baixos para 
financiamentos através dos bancos oficiais, subsídios a investimentos privados, geração de empregos 
públicos e despejo de recursos públicos - nosso dinheiro - para acelerar o celebrado plano de aceleração 
do crescimento. 2010 será um ano muito bom para trocar a casa própria, renovar os eletrodomésticos 
ou fazer a viagem dos sonhos.

Obviamente, isso não é desculpa para se endividar e arruinar suas finanças durante os próximos 
anos. Minha recomendação tradicional de início de ano é: contas na ponta do lápis, planejamento para 
não se endividar à toa e investimento disciplinado e consistente para que seus sonhos sejam 
construídos, e não apenas sonhados. Ter as contas em dia e a ficha de crédito limpa, sem atrasos, será 
bom não apenas para a tranquilidade de sua família. Estamos para assistir a um boom sem precedentes 
na oferta de crédito, fruto da forte emigração de capital estrangeiro para o Brasil na próxima década, 
consequência da obtenção do grau de investimento pelo país.

Dinheiro fácil? Não. Dinheiro farto, barato e de longo prazo apenas para quem tiver um bom 
histórico ou um bom projeto de negócios a apresentar aos bancos. Prosperaremos, se aprendermos a 
planejar. Mas, por enquanto, não se esqueça de consumir com equilíbrio e inteligência. E reflita bem na 
hora de votar. Feliz 2010!

Por Gustavo Cerbasi (www.maisdinheiro.com.br) é consultor financeiro pessoal e autor de Casais 
Inteligentes Enriquecem Juntos, Filhos Inteligentes enriquecem sozinhos e  Investimentos Inteligentes.

HSM Online
07/12/2009

Confira RG 
EM BREVE MAIS UMA FERRAMENTA CONTRA OS GOLPES NO COMÉRCIO

• Serviço voltado para a identificação de fraudes 
de documentos

• A partir do número do documento, data de 
emissão e órgão emissor o confira RG executa:

• A validação do documento de acordo com as 
regras do estado

• A verificação da idade do titular da RG na data 
da emissão.

• A verificação da idade atual do titular da RG
• Nome do órgão emissor, número da via, nome 

do delegado, imagem da assinatura do 
delegado e detalhes da sigla perfurada

PRÓXIMA REUNIÃO PLENÁRIA

11/02/2010

RECUPERAÇÃO PELO SPC
DE REGISTROS DE CHEQUE

Do montante dos registros de
cheques inseridos no SPC,  nos
últimos 5 anos houveram 53%

de recuperação destes cheques.
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Abertura do Natal

Em Mafra Em  Rio Negro
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