
Período: De 04 de outubro a 27 de dezembro/2010. Prêmios: Serão 20 vale compras no valor de R$1000,00 
cada(exclusivamente gastos nas empresas participantes da  promoção). Investimento para participar desta 
promoção: R$ 300,00 o Kit contendo 3000 cupons mais material divulgativo. Formas de Pagamento: Poderá ser 
parcelado até dezembro de 2010. Obs: Devido as exigências da Caixa Econômica Federal a respeito de 
promoções e sorteios a CDL tem  urgência na intenção por parte dos associados em participarem desta promoção 
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.

UMA CAMPANHA QUE
NASCEU PARA OS LOJISTAS

Fidelize, retenha e conquiste seus clientes
Promoção Cliente Nota 1000

Últimos dias para adesão.

PROMOÇÃO
CLIENTE NOTA

CDL RIOMAFRA
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A realização de campanhas e promoções é um ganho para o comércio difícil de 
mensurar em números, mas de resultados altamente compensadores.

 (Fátima Regina Granemann - Presidente CDL).



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

A moda de se vestir bem.

Com a finalidade de 
trocar informações, tivemos 
a grata satisfação de 
receber no mês de maio os 
representantes da CDL de 
Jaraguá do Sul, numa visita 
t é c n i c a  a o  n o s s o  
departamento de cobrança 
que já está consolidado e 
alcançando ótimos resultados neste primeiro 
ano de at iv idade.  Nesta v is i ta os 
representantes puderam observar como é o 
funcionamento deste setor, fortalecendo 
assim o vínculo e o trabalho desenvolvido 
pelas CDLs.

Ainda no mês de maio, participamos do XII 
Encontro de Líderes em Florianópolis, evento 
este ,  que contou com uma vasta  
programação, trazendo neste ano o tema: 
“Líder Consciente Futuro Preservado”.  O 
evento busca anualmente interagir, fortalecer 
e fomentar novas amizades, negócios e 
oportunidades, como também preparar e 
renovar as lideranças de nossas entidades.  

Ocorreu também, no dia 25/05 na cidade 
de Itaiópolis, a nossa reunião distrital, onde 
as CDLs de Mafra e Rio Negro, Campo Alegre, 
São Bento do Sul, Rio Negrinho e Itaiópolis,  
que compõe o 13° distrito, reuniram-se com o  
Presidente da FCDL-SC Sérgio Alexandre 
Medeiros que expôs sobre os trabalhos da 
frente parlamentar, dando ênfase a audiência 
pública sobre “Substituição Tributária” que 
reuniu mais de 500 lideranças cedelistas na 
Assembléia Legislativa, manifestando-se 
sobre o tema e demonstrando a participação 
e a força do movimento associativista.

Por fim, diante do trabalho que nossa CDL 
vem desenvolvendo junto aos associados e 
em nossa região, e a convite, estaremos 
pleiteando uma cadeira junto ao Conselho 
Diretor do SPC, onde acredito que poderemos 
estar representando o estado e fortalecendo 
ainda mais este movimento CDL. Conto com o 
apoio de todos os nossos associados e de 
todas as CDLs para que juntos façamos a 
diferença em nossas entidades. Estamos 
sempre participando e contribuindo com tudo 
que envolve nossa sociedade e nossas CDLs.

Neste mês de junho, contamos com mais 
uma data significativa para o comércio, o dia 
dos namorados.  Façamos grandes 
demonstrações de amor, presenteando quem 
amamos, e tenhamos um mês repleto de 
vendas. 

‘O futuro dependerá daquilo que fazemos 
no presente” Gandhi

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Dica de Livros e DVDs

novos 
associados

• TCHUKA COM. E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA
• COM.GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LTDA
• JONAS PICKICIUS COMERCIANTE ME

Calendário
Reunião Plenária

JUNHO - DIA 9

A ARTE DE FECHAR
EM VENDAS

Luiz Marins 

Neste DVD o Prof. 
M a r i n s  r e s s a l t a  a  
importância de saber 
"fechar" uma venda na 
hora certa. Há vendedores 
que fazem uma excelente 
entrevista de vendas mais 
não conseguem pegar o 
pedido, ou a assinatura no contrato. Esses 
vendedores não conseguem "fechar" a venda 
deixando para depois esse momento que é o 
mais importante em qualquer venda, pois é 
quando o cliente realmente compra.

O Prof. Marins fala da importância dos 
"sinas de compra" que só a observação deve dar 
ao vendedor quais são em sua área de atuação.

Este DVD é especialmente recomendado a 
empresas para que as áreas de vendas tenham 
melhor desempenho em vendas e a vendedores 
que queiram compreender como conseguir o 
fechamento de uma venda de forma eficaz. 

Bônus 
Socorro! Quero vencer 

a timidez

5 e 12 de junho

Reunião 13° Distrito

No último dia 20 foi realizado na cidade de 
Itaiópolis a reunião do 13° Distrito que 
compõem as CDLs de Campo Alegre, São Bento 
do Sul, Rio Negrinho, Mafra e Rio Negro e 
Itaiópolis.  A reunião contou a ilustre visita do 
Sr. Sergio Medeiros (Presidente da FCDL-SC) 
que na ocasião esplanou vários assuntos 
pertinentes ao setor varejista.

CDL – Cobrança

No dia 13 de maio recebemos em nossa CDL os 
companheiros da CDL de Jaraguá do Sul. A visita foi 
em função da troca de experiência em relação ao 
setor de cobrança, onde na oportunidade 
apresentamos nosso setor e forma de trabalho neste 
serviço. 

XII Encontro Catarinense 
de Lideres Lojistas

Nos dias 14, 15 e 16 de maio aconteceu em 
Florianópolis o XII ECLL com o tema “Líder 
Consciente - Futuro Preservado” onde na 
ocasião estiveram presentes a Presidente da 
CDL-MF/RN Sra. Fátima Regina Granemann e 
esposo e o Diretor de Aperfeiçoamento 
Profissional Sr. Cidival Meurer de Oliveira e 
esposa. 



ESTATÍSTICAS
MAIO 2010

Análise:

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

 ABR / 10 - MAI / 10

8,58 %
-4,60 %
1,69 %

MAI /10 - MAI /10

-8,31 %
-32,57 %
-17,93 %

Consultas apresentaram um aumento de 8,58% 
em relação ao mesmo período do mês passado e 
uma queda de -8,31% em relação ao mesmo período 
do ano anterior;

Registros apresentaram uma queda de -4,6% em 
relação ao mesmo período do mês passado e uma 
queda de -32,57% em relação ao mesmo período do 
ano anterior;

Cancelamentos apresentaram um aumento de 
1,69% em relação ao mesmo período do mês 
passado e uma queda de -17,93% em relação ao 
mesmo período do ano anterior;

INFORMAÇÕES

NA CDL
 Fone: 3642 0722

www.cdlmafrarionegro.com.br

Cheque pré-datado
 e os cuidados do Varejista à
 esta modalidade de negócio

SOBRE
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Sem dúvida alguma, no Brasil, o cheque 
pré-datado é uma realidade e vem 
i m p u l s i o n a n d o  v á r i o s  n e g ó c i o s ,  
principalmente aqueles relacionados com o 
varejo.

Mas na maioria das vezes não existe 
controle por parte do cliente na pratica desta 
ação e, quase sempre acaba “escorregando” 
em suas contas, gastando além da sua 
capacidade financeira ou, na maioria das 
vezes, se esquecendo de algum outro 
compromisso inadiável, terminando por uma 
situação de iliquidez.

Diante deste panorâmico vale citar 
algumas ferramentas que auxiliam na 
pratica desta modalidade de negocio de 
forma mais segura:

1º Sempre efetue um cadastro ao fazer 
uma venda, seja crediário ou cheque;

2º Busque colocar os dados no verso do 
cheque;

3º Consulte o SPC antes de efetuar a 
venda, e verifique informações para sua 
analise;

4º Quando for cheque pré-datado informe 
no sistema do SPC quantidade, valor e datas( 
em caso de duvida neste aspecto, entre em 
contato com o atendimento que eles que 
darão suporte para executar esta ação);

5º Deixe explicito para seus clientes que 
só aceita cheque mediante consulta e analise 
de cadastro;

Tome atenção nestes aspectos e torne 
suas vendas mais seguras.

COMO EFETUAR CONSULTA DE CHEQUE 
INFORMANDO PRÉ-DATADO

1º Informe CPF-CNPJ
2º Informe o CMC7
3º Informe Quantidade de cheques
4º data do primeiro cheque
5º valor do cheque
Caso sejam valores diferentes ou datas 

diferentes, desmarque a opção Pré-datado 
automático e faça manualmente.

Vantagens desta informação: 
Com esta informação no momento da 

consu l ta  você  poderá  obser var  o  
comprometimento financeiro do cliente, 
visualizando o valor montate  de cheques pré-
datados e suas respectivas datas, tornando 
assim uma ferramenta importante para sua 
analise de credito.

Maiores informações suporte técnico: 
3642-0722 - setor de atendimento SPC.

 O Certificado Digital é o documento 
eletrônico que serve para validar assinaturas 
digitais e garantir  autenticidade a 
documentos eletrônicos gerados por pessoas 
ou empresas.

A característica principal do Certificado 
Digital é a combinação de um par de chaves 
eletrônicas, ou seja, uma pública, que é de 
conhecimento geral, e uma chave privada, 
que é usada para assinar o documento e que 
deve ser mantida em sigilo e sob total 
segurança do titular da certificação.

Em síntese, o Certificado Digital é a 
versão eletrônica do CNPJ – Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (e-CNPJ) ou do 
CPF – Cadastro de Pessoa Física (e-CPF). 

As empresas de lucro 
presumido

também devem ter Certificado 
Digital 

A Receita Federal, pela Instrução 
Normativa 969/2009, estabeleceu que, a 
partir de janeiro de 2010, as empresas que 
operam sob o regime do lucro presumido são 
obrigadas a ter assinatura eletrônica, com 
Certificado Digital válido, para a transmissão 
de declarações e demonstrativos. A 
determinação vale para a entrega de 
declarações fiscais, inclusive de anos 
anteriores.

V Encontro de Crediaristas e Usuários de Serviços da CDL-
Mafra e Rio Negro.

Com a finalidade de promover o crescimento profissional, através do conviveo e da troca de 
experiencia, a CDL-Mafra e Rio Negro vem promovendo o Encontro de Crediaristas e Usuarios de 
Serviços. Um evento que reune todos os anos, crediaristas, gerentes, vendedores e empresarios, 
para particiaparem de palestras e workshops com assuntos especificos.  Este ano estaremos 
realizando o V ECUS no mês de agosto, posteriormente estaremos repassando as datas, local e 
temas que serão abordados. 

Mais informações: comercial@cdlmafra.com.br
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Lojistas demonstram em Audiência Pública 
a urgência de ajustes na Substituição Tributária

Reunidos numa das maiores audiências públicas dos últimos tempos, representantes do movimento lojista, 
atacadistas e contabilistas, lotaram os 450 lugares do Auditória Antonieta de Barros na   Assembléia Legislativa 
do Estado, no dia 12 de maio, em Florianópolis para reivindicar ajustes no regime de substituição tributária. A 
audiência pública,  promovida pela Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, presidida pelo deputado Silvio 
Dreveck atendendo requerimento da Frente Parlamentar de Comércio Varejista e da FCDL/SC, debateu o regime 
de substituição tributária, em vigor agora para mais  12 setores  em Santa Catarina que, entre outras mudanças, 
antecipa o recolhimento do ICMS na entrada do produto, interferindo no fluxo de caixa das empresas.  A medida 
tira a competitividade das  empresas, principalmente das micro e pequenas. (Acesse o portal 
www.cdlmafrarionegro.com.br e leia a matéria na integra.)

Por que sempre na última hora?
Muitas pessoas reclamam que estão repletas de urgências, que vivem em cima do prazo e suas atividades na empresa são sempre para ontem. A 

urgência tende a ser um dos principais causadores de infartos, do fim de relacionamentos e dos bons momentos. Tem gente que tem tanta urgência 
que só vive de "rapidinhas", e a vida vai correndo e ficando sem graça. 

          Que estamos ocupados e cheios de atividades para fazer, sem dúvida, todos estamos. Agora, a pergunta que fica é: será que você está 
ocupado com tarefas realmente importantes? Que vão trazer resultados de fato para sua vida, para sua empresa? Ou apenas está correndo atrás de 
sabe-se lá o que? 

Pare por um momento e analise as suas urgências. Você vai descobrir que a maioria delas foram esquecimentos, afazeres importantes 
negligenciadas, erros de comunicação, falhas de processo, pessoas que não sabem se planejar e por aí vai. Boa parte do urgente poderia ser evitado, 
mas nossa mente é focada em resolver urgências, não em previní-las. 

Se não quiser viver com a síndrome do bombeiro por toda a sua vida, aceite que é possível mudar isso. Eu consegui, muitos conseguiram e você 
também pode fazer. Comece a pensar: como eu posso antecipar minha vida em dois dias? Lembre-se que o bombeiro é um profissional especializado 
em resolver urgências, este é o objetivo central dele, já o seu, qual é? 

O que quero dizer com isso é que você deve começar a olhar para a frente e ver tudo aquilo que deve ser feito nos próximos três dias e trazer 
essas atividades a "tempo presente", ou seja, se a tarefa deve ser cumprida na quarta-feira, faça-a na segunda-feira. Essa é a forma mais simples e 
básica de começar a diminuir as urgências. Elas nunca deixarão de existir, mas precisam ser colocadas sobre controle no seu tempo. 

Adiantar sua vida. É isso que prego e é isso que começa a te dar mais controle sobre a sua vida. A ideia que devemos centralizar é evoluir ao invés 
de simplesmente agirmos freneticamente. 

E então, o que você pode fazer para adiantar sua vida e minimizar as urgências? 

Christian Barbosa é palestrante 

O que é oferecido:

Vantagens:
Plano com abrangência nacional, regulamentado pela lei 9656 conforme regras da Agencia Nacional de Saúde suplementar.

- Liberdade de escolha da rede credenciada

- Contratos a partir de 3 vidas

- Valores diferenciados

- As empresas são analisadas como um todo

- Descontos progressivos conforme o aumento de pessoas no contrato de cada empresa e também no total do convênio.

- Para contratos fechados até 22/06/2010 isenção de carências para consultas.

E-mail: comercial@cdlmafra.com.br

O CONVÊNIO QUE A CDL  MANTÉM COM A UNIMED  TEM O DIFERENCIAL DE CONTAR COM O MAIOR GRUPO DE VIDAS 
O QUE PROPORCIONA MAIORES VANTAGENS NA ADESÃO E/OU TRANSFERÊNCIA PARA ESTE PLANO. 

LIGUE E CONFIRA NOSSO CONVÊNIO. CONTATOS: 3642-0722 - CDL – setor comercial  3642-1624    - Unimed – setor vendas

BENEFICIOS DO CONVÊNIO 


