
Informativo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro - Setembro 2010 - Ano VIII  Nº 08

V Encontro de Gestores de Crédito e Usuários
de Serviços da CDL-Mafra e Rio Negro

“Seria bom que os empregadores participassem das palestras para que os funcionários pudessem por em pratica o aprendizado”.
“Nota 10 adorei”

“Tudo ótimo e muito bom diálogo”
“Parabéns pelas opções que a CDL disponibiliza e continuem assim”

“Parabéns aos instrutores e a equipe organizadora”
“Palestras eficientes em mostrar que sempre podemos fazer melhor, motivadoras, 

estou muito satisfeito e espero participar de outros cursos e palestras...”
“Ótimo, com clareza”

“Nota 1000, Excelente”
“Temos que se manter sempre alerta por que sempre tem alguém aprendendo como ser melhor que você. O aprender é algo 

sempre bom, nunca deixe de aprender”

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

A moda de se vestir bem.

A s  c o n q u i s t a s  
consistem em transformar 
os desejos em realizações, 
sonhos em objetivos, 
metas em desafios e 
problemas em solução. 
Mas não é tão simples 
a s s i m ,  p r e c i s a m o s  
enfrentar a nós mesmos e 
os outros, pensamentos diferentes, 
objetivos distintos, e administrar egos assim 
como, quebrar paradigmas. Pode parecer 
um texto filosófico, mas o que seria da 
humanidade se não houvesse os grandes 
filósofos de nossa historia, delineando o ser 
e o ter, o fazer e o querer, enfim, definindo o 
homem na sua essência.

Estamos a poucos dias de definirmos 
quem  administrará  nossos Estados e  
nosso País, é preciso parar e analisar, parar 
e pensar, pois, atitudes precipitadas causam 
danos irreparáveis. Precisamos dar passos 
firmes, centralizar nossos objetivos e cobrar 
com a certeza da escolhe mais correta. Faça 
da Democracia e da Liberdade a peça chave, 
d e l i n e a n d o  q u a l  s e r á  a  m e l h o r  
administração entre os candidatos  
estaduais e federais.  Vote com a 
consciência de fazer parte deste país. 

Quero enaltecer neste mês a todos os 
que participaram do V Encontro de Gestores 
de Crédito, nosso reconhecimento a você 
profissional que busca o aperfeiçoamento e 
a qualif icação como pilar de seu 
autoconhecimento, fortalecendo suas 
atividades diárias em nossas empresas.

Estamos preparando outros eventos 
nesta linha de aperfeiçoamento, e conto 
com a participação de todos!

Não podemos deixar de falar sobre 
Natal, que já esta na linha de pensamento 
de todos. Rio Negro esta com uma equipe 
maravilhosa de trabalho, preparando um 
natal lindo, iluminado e cheio de magia ao 
qual nos reunimos para contribuir de forma 
coadjuvante, ajudando da melhor forma 
possível para abrilhantar ainda mais este 
momento. Em Mafra, estamos nos reunindo 
com as secretar ias de Cul tura e 
Desenvolvimento para fomentarmos um 
Natal mágico para nossa cidade, onde tenho 
certeza de que nossas lideranças farão um 
trabalho inspirador e forte para nossa Mafra.

“Apenas um passo é necessário para 
romper essa inércia e dar a sua vida o rumo 
que você realmente gostaria que ela 
tivesse.”

Ralph Marston

EDITORIAL
Fátima Regina Granemann - Presidente

Ponto Eletrônico

04/08 Treinamento Distrital – 6º e 13º 
Distritos –evento realizado em Mafra;

04/08 Reunião Sincomafra;
06/08 Posse Sr. Bruno Breithaupt 

–Fecomercio Florianópolis;
11/08 Reunião Plenária;
15 e 16/08 Reunião Conselho SPC-SC-

Florianópolis;
18/08 Reunião Consegma;
19/08 Reunião Aldo TAN- sobre Score – 

projeto piloto;
19 e 20/8 V Encontro de Gestores de Crédito;
20/08 Reunião Sobre Natal –Mafra 

–Secretaria de Cultura, Secretaria de 
desenvolvimento Urbano e ACIM;

23/24 Reunião Gestores-Florianópolis;
26/08 Reunião Natal –Rio Negro –Secretaria 

de Cultura e Turismo e presença do Sr. 
Rogério da empresa  Autopista;

27/08 Reunião Codem ;
27/08 Reunião Sincomafra;

CDL EM AÇÃO

Aconteceu no úl t imo dia 27/08 nas 
dependências da CDL de Mafra e Rio Negro, a 
primeira reunião regional da Fecomércio com 
Diretores dos Sindicatos Patronais regionais. O 
evento contou com a presença das lideranças: 
Marcos Arzua Diretor executivo da Fecomércio, 
Herton Scherer do Sindivarejista de São Bento do Sul, 
Antonio Nahun Zaine e Fátima Regina Granemann do 
Sincomafra de Mafra, Sr Gelasio Sherem, Conrado 
Treml Jr, Ado Genesio Liebl e Luciane Liebl do 
Sindicato de Rio Negrinho e Carlos R. Burigo do 
Sincovac de Canoinhas. 

Calendário
Reunião Plenária

SETEMBRO - DIA 15

O governo adiou novamente o prazo para que 
o novo ponto eletrônico entre em vigor. Antes 
prevista para 26 de agosto deste ano, a medida 
passará a valer em 1º de março de 2011. 

A partir daí, as empresas terão 90 dias para se 
adequar à norma. O ministro do Trabalho, Carlos 
Lupi, disse que a falta de equipamento disponível 
no mercado justificou a mudança. Segundo ele, 
serão necessárias mais de 1 milhão de máquinas 
de ponto com impressoras agregadas. A portaria 
1.510, de 2009, prevê a impressão do recibo cada 
vez que o funcionário bater ponto. 

O ministério calculou que, nos últimos dois 
meses, foram fabricados, em média, 184,5 mil 
equipamentos, quantidade que não atende à 
demanda das empresas. "Iria faltar equipamentos 
no mercado, e poderíamos sofrer ações judiciais 
das empresas, dizendo que não tinham o 
equipamento disponível, e por isso não poderiam 
ser multadas", explicou, em nota emitida pelo 
ministério. 

Uso de calculadoras
Em resposta à mobilização dos dirigentes lojistas de Santa Catarina, o governador Leonel Pavan 

assinou no último dia 19/08, o Decreto nº 3461/2010, alterando as regras para utilização das 
calculadoras nos estabelecimentos comercias do Estado.

"Após várias incursões e reuniões, conseguimos sensibilizar o Governo do Estado, que editou o 
Decreto onde deixa muito mais clara essa exigência e possibilita aos estabelecimentos que utilizem as 
calculadoras", afirma Sérgio Medeiros, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de 
Santa Catarina (FCDL).

O Decreto nº 3461/2010, dentre outras alterações, introduziu no RICMS-SC/01 a alteração 2417ª, 
acrescentando ao art. 149 do Anexo 5, o § 2º, renumerando o atual parágrafo único para § 1º, nos 
seguintes termos:

"ANEXO 5 - DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
TÍTULO II - DOS DOCUMENTOS FISCAIS
CAPÍTULO VII - DA OBRIGATORIEDADE DO USO DE ECF
Art. 149. .............................................
[...]
§ 2º - Poderá ser utilizada calculadora sem integração ao ECF desde que atendidas, 

cumulativamente, as seguintes condições:
I - a calculadora:
a) não possua mecanismo impressor;
b) seja alimentada exclusivamente por bateria ou pilha; e
c) não seja utilizada no ponto de venda (checkout) do estabelecimento; e
II - o estabelecimento:
a) não opere exclusivamente na modalidade de auto atendimento; e
b) tenha como atividade a venda ou revenda de produtos que necessitem cálculo fracionado da 

unidade de medida principal ou cuja quantificação dependa de cálculo de área ou perímetro."

Aquisição do CDC
para os associados

Considerando a exigência da Lei Federal n. 
12.291/10, sobre a obrigatoriedade de todos os 
estabelecimentos comerciais de colocar a 
disposição dos consumidores um exemplar do 
Código de defesa do Consumidor, a CDL já esta 
providenciando uma nossa remessa para 
encaminhar aos seus associados, como já o fez 
em 12.09.2007, quando foi sancionada em SC, a 
Lei nº 14.092, determinando ao comércio 
varejista para que fosse disponibilizado exemplar 
do Código de Defesa do Consumidor, para 
eventuais consultas dos seus consumidores. 
Ainda, lembramos que na época a CDL distribuiu a 
todos os seus associados exemplares de livros do 
referido documento. Assim sendo, tão logo 
tenhamos este material encaminharemos aos 
associados, para cumprimento a Lei. 



Análise:

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

JUL/ 10 - AGO / 10

8,01 %
- 5,42  %
- 12,26 %

AGO/09 -AGO/10

- 1,31 %
- 5,49 %
0,22 %

As Consultas apresentaram um aumento de 
8,01% em relação ao mesmo período do mês anterior 
e uma queda de -1,31% em relação ao mesmo 
período do ano passado;

Os Registros por sua vez, apresentaram uma 
queda de -5,42 em relação ao mesmo período do 
mês anterior e uma queda de -5,49% em relação ao 
mesmo período do ano anterior;

Os Cancelamentos apresentaram uma queda de 
-12,26% em relação ao mês anterior e um aumento 
de 0,22% em relação ao mesmo período do ano 
anterior;

Reunião do Conselho 
Diretor do SPC/SC

Fátima Regina Granemann, nossa representante 
no Conselho Diretor do SPC/SC e demais integrantes 
participaram da reunião mensal ocorrida na Casa do 
Lojista, em Florianópolis. No encontro, realizado no 
dia 16 de agosto, estiveram em destaque à 
campanha do SPC/SC 2010 e a implementação de 
novos serviços, à disposição dos associados. Dentre 
as inovações, a facilidade do  serviço de Alerta 0800, 
que passa a contar também com tecnologia de 
comunicação VOIP e acesso via internet. 

ESTATÍSTICAS
AGOSTO 2010

Posse de Bruno Breithaupt
na Fecomércio-SC

A CDL-Mafra/Rio Negro na pessoa de sua 
p r e s i d e n t e  F á t i m a  R e g i n a  G r a n e m a n n   
acompanhada de seu  esposo Wilmar Granemann  
prestigiaram no ultimo dia 06 de agosto a posse do 
empresário Bruno Breithaupt para mais um mandato 
na presidência da Fecomércio-SC. A solenidade 
aconteceu no Costão do Santinho, na Capital.

6° Baile do Comércio

Dia: 06/11/2010 - Local: Sociedade União Fuchs 

SESC MÓVEL em Mafra
Estará em pleno 

f u n c i o n a m e n t o  a s  
atividades recreativas, 
culturais e de saúde 
p r o m o v i d a s  p e l o  
S e r v i ç o  S o c i a l  d o  
Comércio - SESC de 
Santa Catarina, em 
p a r c e r i a  c o m  a  

Prefeitura Municipal de Mafra, através da Secretaria 
de Cultura, Esporte e Turismo e Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro - CDL. O 
projeto conhecido como SESC Móvel - Estrada Afora, 
Estado Adentro estará instalado em frente à Loja 
Millium (ao lado do Posto SUSIN), e no período de 15 
a 24 de setembro promete divertir a garotada, 
entreter jovens e adultos, além de realizar 
atendimentos na área da saúde. Ele consiste em um 
caminhão itinerante que tem como objetivo levar a 
algumas comunidades que não possuem unidades 
do SESC, os serviços que a entidade oferece.

04 de setembro



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 • Rozalia Ziethammer Alves
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

Workshop
A Excelência do Atendimento

Identifique adequadamente cada tipo de cliente, aumentando assim 
seus resultados e diminuindo a inadimplência.

A necessidade das empresas hoje é aumentar as vendas e ter 
lucratividade (resultados), para que isso aconteça é preciso analisar 
corretamente cada tipo de cliente (características e comportamentos). 
Desta forma teremos como conseqüência natural uma satisfação das 
necessidades especificas de cada cliente , como conseqüência redução de inadimplência. 
Abordamos os seguintes itens:

Conhecer os diferentes tipos de clientes;
Aprender a identificar Perfis de clientes;
Interagir de forma adequada com cada tipo identificado.
Palestrante: Daniel Fonseca
Com MBA em Gestão de Projetos, tendo estudado Direito, Administração de Empresas (no 

Brasil) e Marketing (na Alemanha), Daniel Fonseca atuou nos últimos 15 anos em grandes 
empresas, recebendo dois importantes prêmios ADVB Top de Marketing (2000 e 2005). Autor de 
diversos artigos de Marketing, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, é freqüentemente 
convidado a ministrar aulas (nos últimos dois anos lecionou doze disciplinas em sete cursos), 
treinamentos e palestras em eventos nacionais e internacionais (mais de vinte mil pessoas 
treinadas, nas mais de 100 empresas atendidas nos últimos dez anos).

Investimento: R$ 10,00 (Vagas limitadas)
Data: 29/11/2010 - 19:30h
Local: Auditório anexo ao CDL

NO TOPO! CDL, uma gestão para resultados.
Através de parceria com empresa qualificada e altamente capacitada, a FCDL-SC, ofereceu no dia 04 de agosto para o 6° e 13° 

distrito das CDLs o curso “NO TOPO! CDL, uma gestão para resultados” o evento foi realizado em nossa CDL-MF/RN. Na ocasião 
recebemos em nossa entidade representantes das CDLs de Campo Alegre, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Três Barras, Canoinhas, 
Papanduva e Itaiópolis, onde o programa teve como objetivo a melhoria e gestão das CDLs. 

 Nas palavras do Presidente da FCDL-SC, Sergio A. Medeiros o curso traz em seu conteúdo a essência da honra e do 
compromisso de sermos dirigentes de entidades tão importantes como as nossas e temos absoluta certeza de que a partir de hoje, 
nossa visão nesse contexto será ampliada e auxiliará em muito na condução dos rumos da razão desta federação existir, as CDLs. 

Pedágio do
Brinquedo

A CDL-MF/RN em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Mafra, através da 
Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo 
estarão engajados no período de 04 de 
setembro a 12 de outubro nesta ação. 
Pedimos o apoio de nossos associados e 
c o m u n i d a d e  e m  g e r a l  p a r a  
solidariamente participarem deste projeto 
depositando brinquedos nos locais abaixo 
indicados: CDL-MF/RN, Prefeitura 
Municipal de Mafra, Casa da Cultura, Loja 
Pano pra Manga, Loja Certo (centro). 

Bônus 
DOMINE-SE! 
O que é mais difícil? Manter na sua equipe um 

"craque", um campeão na sua área de atuação, mas 
que é individualista, arrogante e descomprometido 
com a sua empresa, ou abrir mão deste "craque" e 
sofrer as conseqüências que isso traz? Lembre-se: 
é fundamental que o "craque" seja humilde, 
agradecido e tenha sempre vivo na mente que 
ninguém é craque sozinho. Pense nisso: você teria 
na sua empresa um profissional excelente - um 
vencedor - mas que na verdade é uma ameaça ao 
espírito de equipe?22 minutos

Dicas de Livros e DVDs
COMO LIDAR COM
PESSOAS EXCELENTES
MAS SEM ESPÍRITO DE 
EQUIPE (3033)
Luiz Marins 

Workshop
Vendas & Moda:
Novas Técnicas Profissionais de Qualificação

Buscando atender as necessidades de um público cada vez mais 
informado, o comércio precisa criar ferramentas que possibilitem sua 
equipe desenvolver um trabalho na área de vendas mais técnico e 
direcionado, que potencialize as vendas em tempos de grande 
concorrência.

Quando se vende um produto de Moda, muitos são os caminhos que se 
pode escolher para guiar o cliente a enxergar o produto como objeto de desejo.

Surpreenda o cliente com um atendimento profissional e qualificado, oportunizando seu 
negócio para ganhar destaque no mercado.

Não basta ler o produto para vender, se você não sabe o que vende e para quem vende.
Tópicos Abordados:
Moda, Estilo, Tendência, Importância da Imagem Pessoal, Tipos, Como aprender a montar 

looks, Acessórios, Coloração Pessoal, Uma nova abordagem na venda em moda.
Cris Vieira
Graduada em Design de Moda: possui formação como Personal Stylist. Trabalha em todo o país 

ministrando cursos, palestras e treinamentos na área de Moda e também atuando como Personal 
Stylist, através de consultoria para pessoas e empresas.

Investimento: R$ 10,00 (Vagas limitadas)
Data: 22/09/2010 - 19:30:00
Local: Auditório anexo ao CDL

07 Out

29 Nov


