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VI ENCONTRO DE CREDIARISTAS E USUÁRIOS 
DE SERVIÇOS DA CDL- MAFRA E RIO NEGRO

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

A moda de se vestir bem.

Investimento: R$ 75,00 (parcelado em 02 vezes na Fatura – 15/07 e 15/08)

 Programação:

•Conceito 
•Análise de Crédito 
•Política de crédito
•Conceito
•Objetivo
•Cadastro
•Coleta de dados e ficha cadastral
•Entrevista de crédito
•Documentos necessários
•Elementos fundamentais para uma 
   boa Análise de crédito

15/08- 19:00 - Credenciamento

•5 c's  do crédito 
•A importância do Analista de crédito
•Características de um bom  
    Analista de crédito
•Pontos fortes para análise de crédito
•Cenários da cobrança
•A cobrança na prática
•Procedimentos de cobrança
•Analista de cobrança e sua importância
•Perfil do inadimplente
•Cuidados na cobrança
•Dicas de cobrança

Programa:

15/08 – 19:15h -  Palestra Produtos e Serviços do SPC-SC

O objetivo deste workshop é apresentar, esclarecer e demonstrar os 
recursos que o Banco de dados SPC/SC disponibiliza para auxiliar a sua 
empresa no momento da analise cadastral. Abordando a importância da 
agilidade e os benefícios das consultas, meios de acesso, procedimentos 
e critérios de registros e cancelamentos. Estas informações são levadas 
de uma forma prática, dinâmica, motivadora e bem ilustradas. A proposta 
deste workshop é demonstrar as maneiras corretas de utilização 
do sistema SPC, analisar as informações disponibilizadas na consulta, 
preenchimento correto do cadastro, realizar registro, cancelamentos, 
outras abordagens pertinentes ao SPC.

Coordenador comercial da FCDL/SPC-SC, Graduado em 
Gestão Comercial Faculdade UNIVILLE Joinville, Pós-
Graduado em Gestão de Pessoas faculdade SENAC 
Florianópolis, MBA Executivo Internacional em Gestão de 
Negócios Faculdade CESUSC Florianópolis.

Ministrante: Juarez Carlos Comper

15/08 - 19:00 - Credenciamento

15/08 - 20:30h - Palestra “CRÉDITO & COBRANÇA” Como conceder
crédito com segurança e   recuperar ativos financeiros de forma eficaz.

Objetivo: 
• Mostrar de forma simples, com linguagem popular, o funcionamento 
do mercado financeiro, e as práticas necessárias para um trabalho 
eficaz.
• De forma interativa, despertar nos participantes a necessidade de 
desenvolver habilidades na área financeira e de prestação de serviços, 
fator  primordial para um crescimento profissional..
• Mostrar as melhores práticas na concessão de crédito e na cobrança
• Desenvolver habilidades em negociações de crédito e de cobrança

Graduado em licenciatura, com Pós graduação em 
Administração/Gestão Financeira e Administrativa; Programa 
Avançado de Gestão Bancária (PAGB)  – ISAD - Instituto 
Superior de Administração de Empresas do Paraná / PUC – 
PR; 23 anos de atuação no Banco do Estado do Paraná / Itaú, 
14 anos na Gerência e Superintendência; 5 anos como 
agente financeiro da OMNI FINANCEIRA S/A, em Curitiba PR e 
Joinville SC. Proprietário da empresa RJ SEBBEN COBRANÇAS 

E TREINAMENTOS LTDA, há 8 anos, desenvolvendo trabalhos de treinamentos 
empresariais.

A escolha Certa para quem Busca Segurança 15 e 16 de agosto • Local: Auditório da CDL-MF/RN

16/08 – 19:30h – Palestra - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC’S 

“Aprendendo a lidar com banco de dados cadastrais evitando demandas
 judiciais” Através de uma linguagem prática aborda os principais aspectos
 jurídicos sobre:

• Banco de dados de consumidor e os Serviços de Proteção ao Crédito – 
SPC’s 
• Como evitar problemas relacionados ao registro indevido nos SPC`s.  
• Ramos de atividade que podem registrar consumidores inadimplentes 
nos SPC’s 
• Consumidores quem podem ser registrados nos SPC’s. 
• Documento que podem ser registrados e cobrados em conformidade com 
o Código de Defesa do Consumidor. 
• Prazos de permanência de registro na base de dados do SPC`s. 
•Q uais os tipos de consulta devem ser utilizadas de acordo com cada ramo 

de atividade. 
• A ficha cadastral como ferramenta de segurança e redução de 
inadimplência e o seu correto preenchimento no ato da compra. 
• Novação e renegociação de dívida. 
• Modalidades de cobrança de forma eficaz e em conformidade com a lei. 
• Ferramentas para reduzir a inadimplência através do uso eficiente das 
consultas e cadastro oferecidos pelos bancos de dados das entidades de 
classe. 

Advogado, professor de Direito da Faculdade de Ciências 
Sociais aplicadas de Belo Horizonte - FACISABH, pós-graduado 
em Direito do Trabalho, doutorando em Direito do Trabalho 
pela Universidade de Buenos Aires-UBA, 15 anos de atuação 
junto ao movimento lojista mineiro (CDL-BH e Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas de MG – FCDL-MG), ex-
assessor jurídico da FCDL-MG atuou nos últimos anos 
orientando o empresariado lojista e as entidades de classe 
em temas ligados ao Direito Empresarial, Banco de Dados, 

SPC`s e Direitos do Consumidor; 
Palestrante do Movimento Lojista Mineiro, tendo atuado em várias entidades 
com temas sobre SPC e Banco de Dados, Títulos de Crédito e Direitos do 
Consumidor, Consultor Jurídico na área de Banco de Dados cadastrais SPC`s – 
Ações de Danos Morais, Responsabilidade Civil da Empresa, Direito do 
Consumidor e Direito do Trabalho; Consultor jurídico na área de banco de dados 
cadastrais SPC`s – Ações de Danos Morais, Responsabilidade civil da empresa;  
Consultor jurídico sobre matérias relacionadas ao comércio varejista em geral.

Ministrante: Professor Manoel Ignácio Mendes Costa

Ministrante: Renivaldo José Sebben



C o n s t a t a m o s  
diariamente enormes 
transformações ao 
n o s s o  r e d o r .  A  
comunicação é nossa 
aliada impulsionando 
grandes negócios, pela 
facilidade e vantagem 
de atingir rapidamente 
grande parcela da população, ajudando 
a vender quantidades cada vez maiores 
de bens de consumo. Uma constante 
mutação, onde precisamos estar 
preparados em dispor de maiores 
diversidades de produtos e serviços 
para atender um publico cada vez mais 
exigente. A segurança nas vendas 
também se transformou num ícone 
importante no cenário econômico. E é 
para atender a este fim e facilitar as 
vendas que realizaremos no mês de 
agosto nosso encontro de crediário, 
evento que visa capacitar e auxiliar 
nossas empresas a estarem aptas para 
uma boa analise de crédito e efetuar 
boas vendas. Como exemplo tivemos na 
última plenária, onde nosso ministrante 
apresentava inúmeras situações de 
fraudes e golpes que ocorrem 
diariamente, chamando nossa atenção 
para observar com critérios técnicos e 
eficientes notas e documentos que 
utilizamos para concessão de crédito ou 
vendas em geral. 

P r e c i s a m o s  e s t a r  s e m p r e  
participando, se transformando e 
agregando conhecimento a mesma 
medida que as transformações ao nosso 
redor acontecem. Por isso, incentive sua 
equipe a participar deste grande 
encontro. 

Estamos já delineando a campanha 
natalina 2011, é importante nossa 
participação neste processo. “O 
marketing é a ferramenta no processo 
de construção e preservação de 
empresas de forma sustentável” (revista 
propaganda). E concordo plenamente 
com esta colocação, quando realizamos 
uma campanha promocional estamos 
inserindo nossa marca, nossa presença 
física e de referencias aos nossos 
c l i e n t e s .  S o m o s  l e m b r a d o s  
constantemente pelo melhor que 
oferecemos, e é assim que queremos 
permanecer sendo, então, pense com 
atenção e participe conosco desta 
campanha que fomenta, valoriza e 
fideliza nossos clientes junto ao nosso 
comércio local estabelecido. 

Que tenhamos ótimas vendas 
neste frio!!!!

EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

Reunião Plenária

Dia 13 de Julho

Sábado da Família

Dia 09 de Julho

Dica de Livros e DVDs

Neste DVD o prof. Marins mostra que pessoas de sucesso têm o salutar hábito de conferir 
tudo. Ele explica que conferir não significa "desconfiar de quem fez" mas sim "garantir a qualidade 
do que se está entregando". Pessoas que não conferem não garantem. Assim, desde simples 
recados, até encomendas e entregas devem ser conferidas através de métodos exigentes de 
conferência. Só assim uma pessoa terá sucesso.

Este DVD destina-se a empresas e pessoas que desejem ter sucesso na vida pessoal e 
profissional. 

O ESSENCIAL HÁBITO DE CONFERIR (3046) Luiz Marins

01 e 02/06 - Treinamento Projeto Pescar em São Jose
06/ 06 - Reunião Conselho SPC - SC - Florianópolis
07/ 06 - Reunião Conselho Municipal Trabalho e Emprego
08/06 - Reunião Diretoria
08/06 - Reunião OAB
13/06 - Reunião Conselho SPC - SC - Florianópolis

CDL em ação

Os métodos do varejo estão constantemente evoluindo; tem sido assim desde que a primeira venda 
foi feita. Cada inovação provoca um tipo de efeito, quer seja no modo como se vende, como se pesquisa 
preços ou como se compra. E para enriquecer e diferenciar esta atividade existe um fator que, cada vez 
mais, se mostra estimulante: o fator humano.

Não importa o quanto o ambiente à sua volta mude, a interação tem se tornado o grande diferencial 
competitivo do varejo. Em meio a tanta agitação e mudança do dia a dia, alguns aspectos relevantes para a 
realização de uma venda são deixados de lado. Entre eles, estão:
• O modo como o vendedor foi treinado para atender os clientes;
• As atitudes que o vendedor tem no salão de vendas e quem está atento a elas;
• Os motivos que levam o vendedor a querer, ou não, fazer carreira na loja.

Infelizmente, na maioria das vezes, os aspectos mais importantes do varejo são os que recebem 
menos atenção. Quando isso acontece, todo o processo de vendas acaba prejudicado. É preciso ter 
consciência de que a qualidade e a excelência na prestação de serviços se tornaram não apenas diretrizes, 
mas condições de sobrevivência para a loja.

Hoje é preciso oferecer mais do que apenas um simples atendimento. Por isso, o vendedor precisa 
estar motivado e determinado a dar o seu melhor para realizar suas vendas. Somente dessa maneira, ele 
será capaz de transformar clientes potenciais em efetivos compradores. Ele precisará transformar o 
atendimento padrão num exemplo de consultoria a respeito dos produtos vendidos. Surpreender 
positivamente cada pessoa que entra na loja se tornou a essência para o sucesso em vendas.

Então, descubra e corrija as causas das dificuldades relacionadas à venda que o vendedor possa ter, 
pois, somente assim, será possível ser bem-sucedido no atual mercado varejista.

Fonte: www.varejista.com.br

Dicas - Vendas - Fator humano X sucesso em vendas

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

Duração: 21 minutos

REPRESENTATIVIDA E SEGURANÇA JUNTAS PARA MELHOR 
SERVIR SERVIÇOS OFERECIDOS PELA CDL:

15/06 - Reunião Plenária
15/06 - Reunião Consegma
15/06 - Reunião Codem
17/06 - Reunião Diretoria FCDL-SC
22/06 - Visita Exposul- Joinville
27/06 - Reunião conselho consultivo de gestores 
              Florianópolis

• Melhor Serviço de Proteção ao Crédito: SPC: O máximo em segurança na Proteção, Concessão e 
Recuperação de Créditos de sua Empresa.
• Assessoria Jurídica: Serviço altamente qualificado para orientação nos assuntos Jurídicos
• Assessoria de Cobrança: É um benefício para empresas Associadas à CDL. Tem como objetivo a 
cobrança de débitos vencidos, buscando sempre de forma ágil e eficaz a recuperação de créditos.
• Campanhas Promocionais: Associada à CDL sua empresa pode participar
• Cursos e Palestras: Uma criteriosa seleção de temas para quem quer estar à frente no mercado
• Videoteca e Biblioteca: Títulos em VHS, DVD e Livros na área de Gestão para 
uso Gratuito
• Convênios: Saúde, com muitas vantagens aos associados
• Provedor: O acesso à internet é facilitado de acordo com as necessidades 
de sua empresa
• Treinamento Gratuito SPC:  Aproveite o máximo do SPC na sua 
empresa
• Comunicação
- CDL Informativo
- CDL web
- E-mail Marketing



Análise:

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

MAI/11 - /11JUN

-3,05 %
-0,18 %
-6,14 %

JUN/10 - /11JUN

14,09 %
26,42 %
16,35 %

ESTATÍSTICAS
JUNHO 2011

As CONSULTAS apresentaram uma queda de 
-3,05% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 14,09% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS apresentaram uma queda de 
-0,18% em relação ao mesmo período do mês 
passado e um aumento de 26,42% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os CANCELAMENTOS apresentaram uma 
queda de -6,14% em relação ao mesmo período 
do mês passado e um aumento de 16,35% em 
relação ao mesmo período no ano passado;

CDL Cobrança é um serviço de assessoria 
em cobrança extrajudicial que reúne a 
credibilidade e a eficiência do SPC - Serviço de 
Proteção ao Crédito de Mafra e Rio Negro. 
Assim, as empresas associadas contam com 
uma equipe especialmente treinada e 
capacitada, que atua no sentido de recuperar o 
crédito de forma ágil, econômica e segura, 
aumentando a liquidez do seu negócio. Entre 
em contato com a CDL e adquira este serviço.

Uma relação negocial (compra e venda) se dá 
exclusivamente entre o estabelecimento comercial e um 
consumidor, interessado em adquirir uma mercadoria 
ou serviço, mas que por condições intrínsecas a ele, 
entende por bem não fazer o pagamento a vista.

Faz-se importante dizer que independente da 
existência de um registro ou não, esta não é a condição 
sine qua non para a concessão do crédito. Mesmo para 
eventuais consumidores com registro de inadimplência, 
e dependendo da análise do cadastro, a situação 
descrita (registro) pode ser relevada e o crédito 
concedido, ou seja, a situação não é como matemática 
(2+2=4), registro não é igual a crédito negado.

A legislação consumerista não obriga a concessão 
do crédito e deixa cristalina quais as responsabilidades 
do empresário em geral:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 
serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada 
pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) (...)

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de 
serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los 
mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de 
intermediação regulados em leis especiais; (Redação 
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)"

A leitura da norma acima é esclarecedora. O 
empresário em geral está apenas obrigado a vender nos 
casos em que o consumidor se dispor a quitar a 
obrigação em pronto pagamento.

Pronto pagamento é aquele efetuado em moeda 
corrente, dinheiro, e não estamos falando em cártula / 
cheque. Ora, tratando-se de obrigação de pagar quantia 
certa, o pagamento deve ser feito "em moeda corrente", 
conforme dispõe o art. 315 do Código Civil, repetindo 
formulação já contida no Código Civil de 1916. (art. 947).

Não tem o comprador, em conseqüência, o direito 
a quitar o preço mediante a entrega de cheque no valor 
correspondente. Constitui faculdade do vendedor 
aceitar tal modalidade de pagamento, que constitui, 
tecnicamente, dação em pagamento. Nem poderia ser 
de outro modo: o cheque não é moeda, e sim título de 
crédito.

Assim, só existe obrigatoriedade de venda quando 
o consumidor pagar a mercadoria em moeda corrente, 
ou seja, em dinheiro a vista.

Artigo elaborado pelo Departamento Jurídico da 

FCDL/SC

Da não obrigação de conceder créditoMeios de acesso para
Consultas, Registros e
Reabilitações

Mais informações: (47) 3642-0722

Para acessar o sistema do SPC, o associado precisa 
ter um código de operador e senha de acesso, este 
código é individual e de responsabilidade do 
usuário do sistema.

Site -  On Line SPC:

As consultas feitas ao SPC proporcionam:
• 
• Melhor análise do crédito do consumidor, com 
segurança e agilidade, através de informações 
atualizadas e confiáveis;
• Opções de consultas direcionadas para 
diferentes ramos de negócios, atendendo as 
necessidades de cada lojista;
• Abrangência nacional, proporcionando 
eficiência no serviço e dificultando a ação de 
consumidores mal intencionados. 

Redução da inadimplência;

TOTAL DE CONSULTAS EM SANTA CATARINA:

TOTAL DE CONSULTAS LOCAL

TOTAL DE REGISTROS EM SANTA CATARINA

TOTAL DE REGISTROS LOCAL

TOTAL DE CANCELAMENTOS EM SANTA CATARINA

TOTAL DE CANCELAMENTOS LOCAL
  

Abril/2011

Maio/2011

144.386

131.169

Queda de 9,15%

Queda de 4,58%

Abril/2011

Maio/2011

1.573

1.645

Abril/2011

Maio/2011

1.482.094

1.587.400

Crescimento de 7,11%

Abril/2011

Maio/2011

18.905

19.881

Crescimento de 5,16%

Abril/2011

Maio/2011

Queda de 11.35%

210.316

186.437

1.998

1.677

Queda de 16.06%

Abril/2011

Maio/2011

Contato: (47) 3642-4133

A ficha cadastral é o ponto de partida para uma análise 

de crédito, nela devem estar contidas as informações que irão 

permitir a emissão de um parecer sobre uma operação de 

crédito. 

A ficha cadastral deve ser elaborada de maneira 

objetiva, fazendo que o preenchimento desta seja simples e 

rápido. 

Todas as informações pedidas na ficha cadastral devem 

ter uma utilidade, ou seja, se a informação não vai servir para 

auxiliar a emissão do parecer, não deve ser posta na ficha 

cadastral. 

É comum vermos fichas cadastrais com espaços mínimos 

para o proponente e/ou avalista preencherem, tal fato faz com 

que estes tenham que abreviar palavras (as abreviações nem 

sempre obedecem a regras da língua portuguesa, o que 

dificulta o entendimento), começar a frase ou palavra com um 

tamanho de letra e terminar com um rabisco ilegível. 

Resumindo não há como identificar os dados que foram 

postos em determinados campos da ficha. 

Devemos, ao elaborar a ficha cadastral, procurar ser o 

mais claro possível, escolhendo bem os termos que irão dar os 

nomes aos campos que irão ser preenchidos. Exemplo: 

Filiação: Pai / Mãe. Sempre que pensarmos que um termo 

utilizado na ficha cadastral pode dar margem a erros de 

interpretação, devemos trocá-lo ou por um sinônimo ao lado.

Ficha Cadastral



Comitê Editorial
Ana Maria Witt
Cirene Schvendtner
Márcio Magnabosco da Silva
Vilmar Jaroszevski

Gráfica Futura - 47 3643-0500

EXPEDIENTE

|   comercial@cdlmafra.com.br
site: www.cdlmafrarionegro.com.br

Presidente • Ana Maria Witt
1º Vice Presidente • 
2º Vice Presidente • 
1º Diretora Secretária • Rubens Estica
2º Diretora Secretária • Valério Daniel Rangheti
1º Diretor Tesoureiro • Fátima Regina Granemann
2º Diretora Tesoureira • Rozalia Ziethammer Alves
Diretor de Relações Públicas • Ivan Machado
Diretor de SPC e Serviços • 
Diretor Social e Eventos • Marcos Grossel
Diretora de Patrimônio • Henrique Kondlatch
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional • Sérgio C. Siqueira

Cidival Meurer de Oliveira
Claudete Kahlow

Lourival Sá Ribas Jr.

O ritmo das mudanças de mercado é implacável 
com os que ousam parar no tempo, certos de que 
descobriram a fórmula mágica do sucesso. 
Empreendedores que acreditam que basta repetir o que 
funcionou no passado para continuar crescendo, correm 
sérios riscos de desaparecer na poeira dos mais rápidos. 
Sucesso no passado e no presente não é nenhuma 
garantia de sucesso no futuro. Sabedoria mercadológica 
é olhar todos os dias para o mercado com a curiosidade 
de um bebê recém-nascido. 

Conformismo é um veneno letal para as 
organizações. A mão-de-obra cedeu lugar à cabeça e ao 
coração na obra. Bom desempenho requer físico e alma 
pensante e presente. Para ser bem sucedido no mundo 
competitivo das corporações é preciso contar com 
gestores capazes de liderar mudanças. As forças do 
mercado são implacáveis com os profissionais e 
empresários destituídos de humildade, que perderam 
com o tempo a capacidade de aprender e de mudar. 
Quem pensa que sabe tudo sobre o negócio porque se 
dedicou algumas dezenas de anos a um determinado 
setor ou atividade, fecha a porta para o aprendizado 
vitalício. Sem a melhoria contínua não teremos voz nem 
vez, num mundo intensamente regido por tecnologias e 
reengenharias de gestão em constante evolução. 

Por mais paradoxal que pareça, a única certeza 
que temos é de que "tudo vai mudar nos próximos vinte 
minutos". Isso significa dizer que ou você muda, ou 
dança. No varejo, todos os dias precisamos nos 
reinventar e manter um clima de reinauguração sem 
perder o olhar crítico de quem olha a empresa de fora 
para dentro. 

Mais importante do que a visão no cliente é buscar 
ter a visão do cliente. Para isso, cada vez mais as 
organizações se familiarizam com as ferramentas de 
pesquisa. Pesquisa só ajuda quando fazemos as 
perguntas certas para as pessoas certas, isto é, para o 
mercado alvo. Neste cenário, o posicionamento 
mercadológico adequado é uma questão de vida ou 
morte dos negócios. Sem foco fica muito difícil 
conquistar uma posição na mente e no coração dos 
consumidores. 

A tecnologia está à disposição de todos e qualidade 
total virou commodity. A estrutura de recursos humanos 
ganhou status maior do que a estrutura física, pois 
serviços e agilidade são cada vez mais valorizados. Mais 
do que nunca, precisamos contar com pessoas 
comprometidas e motivadas. E para contar com 
colaboradores com este perfil já não basta fazer ou 
contratar palestras motivacionais. Também é preciso 
com urgência modernizar as formas de remuneração de 
maneira a criar condições para que a força de trabalho 
se sinta parceira no negócio. 

Comprometimento tem seu preço. Discursos e 
leitura de auto-ajuda é insuficiente para manter uma 
equipe energizada e agindo comprometida como donos 
dos processos e dos negócios. 

Além de adequada e justa política de remuneração, 
as novas gerações querem trabalhar em ambientes 
desafiadores; anseiam por oportunidades de 
crescimento e reconhecimento e justo retorno por suas 
contribuições. É injusto esperar dos outros sem dar nada 
em troca. Para contar com pessoas adequadas em suas 
fileiras, as empresas precisam se adequar fazendo a sua 
parte, dando a sua contrapartida, tornando-se um bom 
lugar para se trabalhar e se desenvolver os talentos. 
Empresa que não garante o futuro dos seus 
colaboradores tem pouca chance de ter futuro, pois 
neste caso também vale a lei universal de que 'é dando 
que se recebe'. 

Por Soeli de Oliveira. Consultora e palestrante 
das áreas de marketing, varejo, atendimento e 
motivação. 

Imprimindo a sua 
marca com qualidade!

Solicite uma visita: (47) 3643 0500
BR 116, Km 5,5 - Mafra - SC - www.futuragraf.com.br

ARTIGO
Empresa tem alma 

•
•Operador de caixa

•Modalidade: À distância. Você pode 
fazer os cursos na hora e local que 
preferir.

• Operador de Caixa 
 
Para matrícula no curso, o candidato 
deverá apresentar:

• Idade Mínima: 18 anos completos 
• Escolaridade Mínima: Cursando Ensino 
Médio ou tê-lo concluído (Atestado de 
f requência  do Ensino Médio ou 
Comprovante de Conclusão do Ensino 
Médio). 
•Conhecimentos Prévios:  Conhecimento 
em Informática – Nível usuário em Sistema 
Operacional e navegação na Internet, com 
ênfase em Editor de Texto e Planilha 
E let rôn ica (Não é  obr igatór ia  a  
comprovação). 
•Estrutura para as aulas: Ter acesso a 
computador com internet banda larga e 
configuração mínima: Windows XP: 1.2 
GHz Intel Pentium IV ou superior; Memória 
RAM: 1 GB, e obrigatoriamente um e-mail 
válido. 

• Vendedor

Para matrícula no curso, o candidato 
deverá apresentar:

• Idade Mínima: 16 anos completos 
•Escolar idade Mínima:   Ensino 
Fundamental Completo (Comprovante de 
Conclusão do Ensino Fundamental ou 
Atestado de frequência do Ensino Médio). 
• Conhecimentos Prévios: Conhecimento 
em Informática – Nível usuário em Sistema 
Operacional e navegação na Internet, com 
ênfase em Editor de Texto e Planilha 
E let rôn ica (Não é  obr igatór ia  a  
comprovação). 
•Estrutura para as aulas: Ter acesso a 
computador com internet banda larga e 
configuração mínima: Windows XP: 1.2 
GHz Intel Pentium IV ou superior; Memória 
RAM: 1 GB, e obrigatoriamente um e-mail 
válido. 
• Observação: As inscrições para os 
cursos deverão ser feitas através do site do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG). 
www.sc.senac.br/psg

Vendedor
Com o objetivo de promover e incentivar 

ainda mais as vendas de final de ano a todo o 

comércio de Mafra e Rio Negro, em especial de 

você associado da CDL, estamos lançando a 

Promoção de Natal 2011.

Esta promoção tem uma preocupação com a 

geração de resultados para os associados da CDL 

de Mafra e Rio Negro, sendo um incremento e um 

diferencial competitivo para o comércio.

A seguir uma síntese com informações e 

custos da Promoção:

•  3000 cupons + Cartazes

Divulgação:

•  Rádio São Jose – AM, Nova Era – FM, Difusora de 

Rio Negro.

•  Jornal Tribuna da Fronteira, Gazeta de RioMafra, 

Diário de Riomafra;

•  Informativo “Fique por Dentro”

•  Criação de jingle;

Período da Promoção:

•  De 14 de Novembro/2011 à 16 de Janeiro/ 

2012.

Prêmio:

•  30 vales compras de R$ 300,00 (trezentos reais) 

cada;

•  01 notebook (Será sorteado entre os 30 vales 

compras ganhadores para o vendedor da loja que 

efetuou a venda).

Sorteio: 

•  Dia 16 de Janeiro/2012 às 16hs na CDL

Preço do Kit:

•  O kit contendo 3000 cupons + Cartazes  terá um 

investimento de R$ 300,00 cada kit.

Condições de pagamento:

•  O valor adquirido poderá ser pago da seguinte 

maneira:

6 parcelas de  R$ 50,00

15/07 – 15/08 – 15/09 - 15/10 – 15/11 – 15/12

Material Promocional
O kit é composto:


