
Período: 
Prêmios: 

Investimento para participar desta promoção: 

Formas de Pagamento: 

Obs: Devido as exigências da Caixa Economica Federal a 
respeito de promoções e sorteios a CDL tem  urgência na 
intenção por parte dos associados em participarem desta 

promoção 2010. 

De 04 de outubro a 27 de dezembro/2010.
Serão 20 vales compras no valor de R$1000,00 

cada(exclusivamente gastos nas empresas participantes da 
promoção).

R$ 300,00 
o Kit contendo 3000 cupons mais material divulgativo. 

Poderá ser parcelado até 
dezembro de 2010.

Entre em contato com a CDL/3642-0722 ou 
através do e-mail: comercial@cdlmafra.com.br e mostre seu 

interesse em participar desta ação.

Promoção
“Cliente Nota 1000

PALESTRA MOTIVACIONAL
Sucesso:  A arte de realizar sonhos

Informativo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro - Abril 2010 - Ano VIII  Nº 03

Local: Cine Emacite
Data: 13/04/2010 - 20h
Investimento: R$ 12,00 associados e estudantes / 
Ingressos a venda na CDL- 3642-0722

R$ 15,00 não associados

GARANTA

JÁ SEU
INGRESSO

PROMOÇÃO
CLIENTE NOTA

CDL RIOMAFRA



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

A moda de se vestir bem.

Superando todas as 
a d v e r s i d a d e s  e  
conquistando cada vez mais 
espaço no cenário político e 
social, vemos como um 
grande marco para o 
comércio, a criação da 
Frente Parlamentar de 
Apoio ao Comércio Varejista do Estado de 
Santa Catarina, através da FCDL-SC. 

Um grande feito no dia 09 de março para 
todos os comerciantes de Santa Catarina, a 
criação desta Frente Parlamentar, estamos 
todos de parabéns, especialmente aqueles 
que lutaram para a concretização deste 
projeto.

Esta ação com certeza será seguida nos 
demais estados brasileiros, devido ao grande 
alcance de benefícios para o comércio e 
conseqüentemente para toda a sociedade.

Na fala de nosso presidente da FCDL-SC 
na ALESC,  o mesmo destaca a importância 
do comércio catarinense, inclusive citando 
números relevantes do comércio, conforme 
indicam dados do IBGE/2007, onde 
c o n t a m o s  c o m   c e r c a  8 4 . 0 0 0  
estabelecimentos comerciais com quase 
400.000 postos de trabalho diretos, além de 
milhares de informais e autônomos, 
diretamente relacionados com o comércio de 
produtos e serviços. Mostrando desta forma o 
justo reconhecimento da atividade comercial 
na economia catarinense, e o relevante papel 
do varejo no tecido social brasileiro.

A constante preocupação de nossa 
entidade em orientar e  ajudar  nossos 
associados, nos faz sempre estarmos 
envolvidos em todos os segmentos que de 
forma direta ou indireta norteiam as 
atividades do comércio e da prestação de 
serviços, como exemplo, a participação nas 
reuniões dos conselhos municipais, onde a 
entidade tem participação com membros 
efetivos. Preocupação que também nos faz 
impulsionar e motivar sempre nossos 
colaboradores no seu preparo profissional, 
para dar suporte suficiente na área de 
serviços e comunicações aos associados e 
comunidade, e neste mês salientarmos a 
conquista de nossa CDL no Programa da 
FCDL-SC de capacitação PIDG, onde nossa 
entidade já recebeu a certificação Prata, 
faltando agora completar o último ciclo que 
finaliza com o série ouro. 

Que tenhamos ótimas vendas e nos 
preparemos para o dia das Mães, uma data 
significativa para todo o comércio.

"Existem três tipos de pessoas: as que deixam 
acontecer, as que fazem acontecer e as que 
perguntam o que aconteceu..."John Richardson Jr.

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Calendário
Reuniões Plenárias

ABRIL - DIA 14

Instalada Frente 
Parlamentar de Apoio 
ao Comércio Varejista 
de Santa Catarina

Iniciativa da Federação, fruto do anseio 
das CDLs e de seus associados, a Frente 
Parlamentar teve o acolhimento imediato 
dos deputados estaduais Rogério Mendonça 
¨Peninha¨ e Edison Andrino que criaram a 
Frente, contando com a participação inicial 
de 24 parlamentares da Assembléia  
Legislativa.

Este novo fórum, originado em função do 
reconhecimento da importância sócio-
econômica do comércio em nosso Estado, 
vai acelerar o encaminhamento de 
propostas de interesse do varejo, discutir 
projetos de leis relativos ao segmento, 
analisar de que modo as leis que estão 
sendo elaboradas poderão afetar o mercado, 
o consumidor, os empresários e a  sociedade 
e ainda estreitar o relacionamento entre as 
CDLs, Federação e poder legislativo.

Uma das primeiras ações da Frente 
Parlamentar, atendendo pleito da FCDL/SC, 
é o pedido de  prorrogação do prazo para 
substituição dos programas aplicativos ECF-
PAF. Para tanto, está sendo marcada 
reunião, em caráter de urgência com o 
Secretário da Fazenda, Antonio Marcos 
Gavazzoni, para tratar do assunto que afeta  
diretamente os lojistas do Estado.

A Frente Parlamentar de Apoio ao 
Comércio Varejista pertence a todos os 
integrantes do movimento lojista e está  a 
serviço de toda a sociedade catarinense, 
visando harmonia e equilíbrio nas relações 
entre lojistas, consumidores, indústrias, 
prestadores de serviço, fornecedores e 
demais integrantes da cadeia produtiva.

Parlamentares e dirigentes da FCDL/SC e CDLs
participaram da instalação da Frente.

ABRIL - DIA 3 e 10

Prorrogado prazo de
Implantação do PAF-ECF

Como havíamos comunicado, em reunião 
realizada, no dia 24.03.2010, a Secretaria da 
Fazenda do Estado de Santa Catarina assumiu 
na ocasião, o compromisso de prorrogar o 
prazo para implantação do PAF-ECF (Programa 
de Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal).   
Assim, em reunião realizada no dia de hoje, na 
SEF, com o Gerente de Fiscalização, Sr. 
Francisco Martins e os auditores fiscais, Srs. Ari 
José Pritsch e Rogério Mello, atendendo 
solicitação da FCDL/SC, onde foram expostas 
as dificuldades técnicas e principalmente o 
n ú m e r o  i n s u f i c i e n t e  d e  e m p r e s a s  
homologadas para fornecimento do software, 
diante da grande demanda, a Secretaria da 
Fazenda,  concordou em conceder prorrogação 
no prazo, antes estipulado para 31.03.2010, 
para novas datas, estabelecido de acordo com 
o seguinte cronograma:

- até 30.04.2010  - empresas com 20 ou 
mais equipamentos emissores de cupom 
fiscal;

- até 30.06.2010 - empresas com 10 até 19 
equipamentos emissores de cupom fiscal e 
Postos de Combustível, independente do 
número de equipamentos emissores;

- até 30.09.2010 - empresas com 05 até 09 
equipamentos emissores de cupom fiscal;

- até 30.11.2010 - empresas com 01 até 04 
equipamentos emissores de cupom fiscal;

Nessa importante conquista do movimento 
lojista catarinense, devemos destacar a 
atuação da Frente Parlamentar de Apoio ao 
Comércio Varejista, além da parceria do CRC - 
Conselho Regional de Contabilistas, da 
ACOMAC - Associação dos Comerciantes de 
Material de Construção e da ASSESPRO - 
Associaçao das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação, que estiveram 
presentes à reunião, através de seus 
representantes.

A inda,  nessa reunião,  est iveram 
representado a FCDL/SC, o Vice-Presidente 
Para Assuntos Públicos e Políticos, Sr. Kissao 
Alvaro Thais e o Gerente Instutucional, Sr. 
Ademir Ruschel.

Lembramos que os lojistas devem se 
adequar ao que estabelece a legislação o mais 
rápido possível, pois esta prorrogação permite 
apenas um maior prazo para regularização da 
exigência.   

Sergio Alexandre Medeiros - Presidente



ESTATÍSTICAS
Março 2010

Análise:

Resumo do Movimento
DESCRIÇÃO   Relação 
Total de Consultas
Total de Registros
Total de Reabilitações

 FEV/10 - MAR / 10

11,79 %
 25,11 %
 5,79 %

MAR MAR/09 - /10

12,88 %
-8,90 %
4,75 %

As CONSULTAS  apresentaram um aumento de 
11,79% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 12,88% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 

Os REGISTROS   apresentaram um aumento de 
25,11% em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda  de -8,90% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 

Os CANCELAMENTOS  apresentaram um 
aumento de 5,79% em relação ao mesmo período do 
mês passado e um aumento de 4,75% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 

SPC
Para as empresas que procuram auxílio na concessão de crédito, tornando sua análise muito mais 

segura e confiável, permitindo a verificação da situação do consumidor em relação às suas compras no 
comércio, cheques, protestos, ações e outros, além de dados cadastrais abrangentes e atualizados. 

Opção 62 – SPC Plus Master
Abrange informações de restrições de crédito em todo território nacional para o CPF 

consultado, informações de cheque nacional, registros  com outras alíneas do BANRISUL, 
informações dos registros feitos  através dos convenio com Postos e Supermercados, alertas 
de documentos , cheques pré-datados, informações Banco Central, confirmação de endereço 
do telefone informado  e referencias comerciais. 

***Utilize esta opção de consulta como ferramenta para sua gestão de venda a prazo.  

Adquira:  Para adquirir produtos SPC, ou para mais informações, 
entre em contato com a Entidade pelo fone: 47 3642 0722.

Alertas SPC Santa Catarina
Abaixo do menu de consultas - SPC você verá este ícone.
É importante a atenção e sempre que possível verificar esta 

ferramenta que esta a disposição do associado. 

 

 

 

ROUBOS E EXTRAVIOS
 Procedimentos para evitar fraudes em caso de
 roubo ou extravios de cheques

O correntista com cheques roubados, furtados, perdidos ou extraviados deve comunicar 
a ocorrência ao banco o mais rapidamente possível e pedir cancelamento, se estavam em 
branco quando se verificou a ocorrência, ou sustação, se já haviam sido preenchidos. Para 
cancelar cheques roubados, furtados ou extraviados, o cliente deve apresentar ao banco 
boletim de ocorrência fornecido pela polícia. Mesmo que o roubo, furto ou extravio ocorram 
fora do horário de expediente bancário, o correntista pode fazer o registro da ocorrência e o 
pedido de cancelamento ou sustação, de imediato, por telefone, junto à Central de 
Atendimento do seu banco. No mesmo prazo de dois dias úteis, deverá confirmar o 
cancelamento ou a sustação e entregar o boletim policial com o registro da ocorrência, se 
tiver sido roubado, furtado ou extraviado, para evitar o cancelamento do pedido que havia 
sido feito provisoriamente.

O consumidor também poderá registrar o furto, roubo ou extravio do cheque no SPC indo 
diretamente no balcão da CDL.

SPC – Informações On-line 
• Internet – Sistema de consultas e manutenções (inclusões e exclusões de débitos) que 

possibilita ao usuário a utilização plena do serviço em qualquer computador com acesso a 
rede mundial de computadores;

Através desta liberação de acesso você pode:
• Definir horário para consultas deste operador;
• Definir senha de acesso e alterá-la sempre que preciso, ou quando expirar.
• Solicitar relatório de acesso;
• Visualizar as informações de forma sintética ou detalhada;
• Serviço disponível 24hrs;
• Monitorar o acesso ao sistema de operadores da empresa;
• Maior facilidade para inclusão de registros e cancelamentos, feitos pelos próprios 

operadores da empresa;
• Enfim, vantagens que facilitam as tarefas diárias da analise de crédito.

Sazonal idade, ou seja, em que épocas 
do ano a inadimplência é maior ou menor; 

Número de prestações em atraso; 
Valor médio das prestações em atraso; 

Verificação do tempo de abertura da 
conta corrente. Lembre-se que as contas 

abertas com menos de um ano, têm maior 
índice de inadimplência.

Fatores que o lojista deve 
ficar atento para evitar

a inadimplência

INFORMAÇÕES

NA CDL
 Fone: 3642 0722

www.cdlmafrarionegro.com.br

Telefone – Atendimento para consultas via Call Center , em horário comercial. 

SPC – Call center



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

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

Realizada no último dia 24 de março no auditório da CDL 
reunião que teve como objetivo a reativação do 
Programa de Polícia Comunitária e constituição da 
diretoria do conselho.  A CDL estará representada  pelo 
Sr. Ivan Machado como conselheiro fiscal no 
CONSEGMA.   

Dia Internacional da Mulher
III Encontro Essência de Mulher

Realizado no ultimo dia 08 de março no Hotel Susin
o evento contou com a participação de mais de 100 

mulheres. Em clima descontraído, entre palestra, 
sorteios, apresentação de dança e jantar a CDL-MF/RN 

prestou justa homenagem a todas estas guerreiras.

Certificação PDIG
Ocorreu no  46°Seminário 
Estadual de SPC-SC nos dias 19 e 
20 na Cidade de Lages  a 
certificação dos gestores das 
CDLs participantes da 2ª fase do 
Programa de Integração e 
Desenvolvimento de Gestores de 
CDL realizado mensalmente pela FCDL-SC que 
concluíram os 19 cursos presencias e semi presencias.  
Os formandos da 2º fase foram agraciados pela FCDL-SC 
com inscrições gratuitas para a 51ªConvenção Nacional 
e 42ª Convenção Estadual do Comercio Lojistas a 
realizar-se em Florianópolis de 26 a 29 de setembro.  

Reunião Distrital - 13º Distrito

Realizada no ultimo dia 24 na cidade de São Bento do 
Sul a reunião do 13º Distrito que compõe as cidades de 
Itaiópolis, Mafra e Rio Negro, Rio Negrinho, São Bento do 
Sul e Campo Alegre.  Dentre vários assuntos debatidos 
uma atenção especial ao programa PAF/ECF.

Artigo de Vendas - Você tem uma boa caixa de ferramentas?
Costumo chamar assim a mala, pasta ou até mesmo os materiais que ficam na mesa do escritório. Um vendedor que se 

preze sabe que seu ferramental vale muito na hora de apresentar e convencer seus clientes a comprarem. Uma boa caixa de 
ferramentas é imprescindível para criar credibilidade e confiança, basta pensar que um cliente lhe questiona sobre a 
qualidade do produto e você, é claro, dirá: fique despreocupado, este é o melhor do mercado, de alta qualidade. E só isso. 
Simplesmente afirmou que tem qualidade, mas não provou, e certamente o cliente sente que sua decisão depende do 
quanto ele acredita em você. Se é um cliente ativo, que compra sempre, tudo bem. Mas na maioria dos casos, os clientes 
desejam mais que um simples discurso. Reflita: como você pode comprovar tal qualidade, pontos fortes do excelente 
produto, ou ainda o serviço. 

Se tiver um depoimento de outro cliente aprovando a qualidade daquilo que está propondo a este cliente, seria ótimo. 
Mas, você pode ter mais ferramentas de vendas em sua caixa. Um demonstração é sempre muito bem-vinda, tem pessoas 
que vendem utilizando amostras, kits demonstrativos, test-drive como vemos na venda de tecidos, venda de softwares e 
automóveis. 

Uma caixa de ferramentas não é pré-formatada, embora muitas empresas preparam boas pastas para sua equipe 
comercial, oferecendo malas, mochilas, ou materiais que sustentam aquilo que dizemos. 

Uma excelente forma de aprimorar sempre sua caixa de ferramentas é fazendo uma troca de idéias com seus colegas, 
mostrando suas ferramentas e vendo o que os outros vendedores utilizam. Vale mostrar tudo, desde o cartão de visitas, a 
calculadora, a caneta especial, o caderno, a agenda, o mostruário, os testemunhais de clientes, as revistas e jornais com 
matérias que valorizam seu produto ou serviço, e o tudo mais que você tem como ferramenta. 

Certa vez um vendedor fez diferente e inovou sua caixa de ferramentas. Ele incluiu uma nota de cem reais em sua pasta, e quando o cliente recebia a 
proposta, ele dramatizava pegando esta nota e a rasgava no meio, dizendo: eu não quero que o senhor faça isso com o capital de sua empresa, por isso, essa 
proposta que lhe apresentei tem por objetivo atender sua necessidade e especialmente evitar desperdício, retrabalhos, pouca durabilidade, dor de cabeça 
com defeitos, falta de suporte, de garantia. Por que preço menor não quer dizer preço melhor. 

Tenho certeza que se fizer essa troca de idéias e assistir seus colegas apresentando suas ferramentas, você vai pegar boas dicas e somará mais recursos 
no seu dia-a-dia. Mãos a obra, sucesso sempre.

Marcelo Ortega
Empresário, Palestrante, Consultor e Autor dos livros Sucesso em Vendas e Inteligência em Vendas

CONSEGMA Conselho Segurança de Mafra


