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O MELHOR

BAILE DE

RIOMAFRA

Venda de mesas já disponíveis, garanta os melhores lugares, antecipe sua compra.

Maiores informações: 3642-0722



É de extrema importância 

q u a n d o  o s  e m p re s á r i o s  

investem não apenas no seu 

produto ou serviço, mas na sua 

q u a l i f i c a ç ã o  e  d e  s e u s  

colaboradores.

Diria que desde o inicio 

nossa CDL vem buscando atuar 

de forma muito participativa 

com seus associados, promovendo cursos e palestras 

que refletem necessariamente os interesses de 

nossas empresas. As palestras, cursos e workshops 

oferecidos pela nossa entidade estiveram focados no 

resultado da empresa e qualificação de seus 

colaboradores. Peço a atenção de nossos associados 

para o VI Encontro de Crediaristas que acorrerá nos 

dias 15 e 16 de agosto, este foca assuntos 

pertinentes a analise de credito e vendas a prazo, é 

um importante evento que capacita, recicla e 

qualifica profissionais na gestão de crédito. 

No mês de junho realizamos uma importante 

palestra para nossos associados em nossa reunião 

plenária “Fraudes no Comércio” esta realizada 

através da parceria FCDL-SC e a ALESC, que além de 

contribuir para o empresário, também propicia o 

fortalecimento do comércio. Hoje vemos a 

criminalidade aumentando continuamente nos 

grandes centros e já proliferando nos pequenos, e 

para isso precisamos nos preparar para enfrentar e 

nos prevenir destes atos ilícitos.  Pensando nisso 

nossa FCDL-SC novamente se fez presente, firmando 

convenio com PMSC, no intuito de prestar 

esclarecimentos sobre comportamentos e atitudes 

necessárias em nosso dia a dia, com dicas de 

segurança para coibir a criminalidade em nossas 

cidades. Convênios e parcerias como esta 

contribuem diretamente com nossos comerciantes, 

comunidade e nossa cidade, quanto maior o 

conhecimento melhor serão os resultados de nossas 

ações. Não podemos ficar apáticos diante do que 

esta acontecendo, assim como também do que não 

esta acontecendo, é preciso ter ação que causem 

reação e promovam resultados sólidos.

Estamos a poucos meses de findar este ano, 

tudo tem passado muito rápido. Datas importantes 

para o comércio estão neste segundo semestre, o Dia 

dos Pais, agora em agosto, e o Dia do Clientes em 

setembro, ambas estas duas datas merecem 

destaque e valorização de todos. Para o dia dos Pais 

vamos preparar nossas empresas e oferecer o 

melhor a este grande herói. Já para o Dia do Cliente 

iremos realizar em conjunto uma mobilização junto 

aos meios de comunicação para difundir esta data, 

criando um dia especial, onde você pode oferecer 

descontos, atrativos diversos entre outras sugestões 

para enaltecer este que é sua razão diária de nosso 

trabalho. Teremos em outubro dia da criança e em 

dezembro nosso NATAL. Lembre-se a Campanha 

Natalina 2011, já esta sendo formalizada, se você 

ainda não aderiu, não perca tempo entre em contato 

com a CDL e garanta sua participação. 

Felicidades a todos os nossos papais cedelistas, 

e um ótimo mês de vendas a todos.

EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

Reunião Plenária

Dia 20 de Setembro

Sábado da Família

Dia 10 de Setembro

6/7   Reunião Diretoria
13/7 Reunião CODEM
13/7 Reunião Plenária
14/7 Reunião Secretaria 
          Desenvolvimento Regional
15/7 Reunião 18º Distrito
19/7 Reunião 18º Distrito e 25º Secretaria
           Desenvolvimento Regional
19/7 Reunião Prefeito Municipal de Mafra
21/7 Evento FCDL-SC –ADVB -Florianópolis
25/7 Reunião Comitê Gestores SPC-SC

CDL em ação

Imprimindo a sua 
marca com qualidade!

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

FCDL e Polícia Militar firmam parceria para 
aumentar a segurança no comércio catarinense 

A Federação das CDLs de Santa Catarina firmou importante parceria com a Polícia Militar pela segurança no 
comércio com ênfase na prevenção. Para isso, serão realizadas palestras com os lojistas para que aprendam as 
melhores formas de evitar arrombamentos, furtos e assaltos, cada vez mais recorrentes nos estabelecimentos 
comerciais. O treinamento acontecerá em 31 cidades catarinenses, sendo que a palestra inaugural ocorreu no dia 
27/7 , na CDL de São José, com o comandante geral da PMSC, coronel Nazareno Marcineiro, e o major Izaias 
Otacílio.
Segundo Sergio Medeiros, presidente da FCDL SC, o varejo é uma das maiores vítimas da violência urbana e a 
solução mais viável exige um conjunto de ações focadas em medidas preventivas. Entre elas, o dirigente lojista 
destaca a importância da discrição em áreas de fluxo de dinheiro, o uso de câmaras de segurança e o 
monitoramento da circulação de pessoas, além do reforço nas portas e janelas e a instalação de alarmes. 
“É importante minimizar os riscos e a Polícia Militar tem o know-how necessário para transferir aos lojistas. Estes 
programas preservam nosso patrimônio e nossas vidas, além de reforçar o relacionamento institucional do 
movimento lojista com a área de segurança pública do estado”, destaca Medeiros.
Além do treinamento preventivo por meio de palestras com oficiais da Polícia Militar, o programa “PMSC E FCDL/SC 
atentos à segurança dos lojistas” prevê a produção de cartilhas informativas e veiculação de vídeos na mídia.

Fonte: PalavraCom

Data: 22/24/26 e 29 de agosto

Horário: 19:00 as 22:00 hrs

Local: Quartel do Corpo de Bombeiros Mafra

Inscrições: Limitadas e gratuitas na CDL-3642-0722 e/ou comercial@cdlmafra.com.br

• Avaliação (inicial, detalhada e dirigida);
• Sinais Vitais;
• Engasgamento;
• Desmaio e Convulsão;
• Parada Respiratória;
• Parada Cardíaca;

A CDL-MF/RN e o  Corpo de Bombeiros de Mafra firmaram parceria 
para a realização do Curso Noções de Primeiros Socorros e 
Combate a Princípios de Incêndio que será realizado no Quartel do 
Corpo de Bombeiros com inscrições gratuitas para as empresas 
associadas.

Curso Gratuito 

• RCP/Prática
• Hemorragia;
• Ferimentos;
•Evisceração, Encravamento, Empalamento;
• Fraturas;
• Queimaduras

Programação:

A CDL-MF/RN estará agendando a Palestra através do 23º BPM – São Bento do Sul – com o 
Major Fabiano Dias Perfeito para a Reunião Plenária deste mês, dia 10/08 as 19:30horas, os 
associados poderão confirmar presença até 09/08.

Anexo ao informativo, comunicado sobre ações para 
o Dia do Cliente. Entre em contato com a CDL e 
participe desta ação.

15 de Setembro 
Dia do Cliente



Análise:

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

JUN/11 -JUL/11

-7,20 %
-13,16 %
-5,96 %

JUL/10 -JUL/11

2,47 %
13,85 %
3,41 %

ESTATÍSTICAS
JULHO 2011

AS CONSULTAS apresentaram uma queda de 
-7,2% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 2,47% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

OS REGISTROS apresentaram uma queda de 
-13,16% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 13,85% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

OS CANCELAMENTOS apresentaram um 
aumento de 5,96% em relação ao mesmo 
período do mês anterior e um aumento de 3,41% 
em relação ao mesmo período do ano passado.

ENTENDA O CADASTRO POSITIVOCADASTROS MAIS QUE UMA EXIGÊNCIA, 
UMA QUESTÃO DE EFICÁCIA

Nos últimos seis meses, o 
índice de cartas de comunicação 
enviadas a consumidores que 
retornam por motivos diversos, 
soma o alarmante percentual de 
1 9 , 9 5 %  d e  r e t o r n o .  
Considerando apenas o mês de 
junho/2011, tivemos um retorno 

de cartas de 14,51%, sendo que os principais motivos 
foram: MUDOU-SE (0,38%), DESCONHECIDO (0,49%), 
ENDEREÇO INSUFICIENTE (2,25%), NÃO EXISTE NUMERO 
INDICADO (3,50%) e NÃO PROCURADO (7,88%).

Chamamos a atenção de todos, em especial as cartas 
com motivos de devolução  que se refere a endereços 
desconhecido, Endereço insuficiente e não existe o 
numero indicado, para que quando na analise de credito 
solicitar o comprovante de endereço e atualização de 
dados. 

Toda comunicação gera um custo, que se torna 
necessário considerando que por exigência de Lei, todo 
cliente deve ser comunicado previamente do registro. 
Assim sendo, toda a comunicação que retorna devera ser 
reinserida corrigindo os erros apresentados para novo 
envio. 

Salientamos as empresas para que formalizem seus 
cadastros dentro de regras especificas e evitem custos 
desnecessários. 

Quando há uma renegociação de dívida ou acordo 
acerca de seu pagamento, a exclusão do nome do cliente 
no banco de dados restritivo de crédito deverá ser 
efetuada imediatamente após o pagamento da primeira 
parcela.

 O pressuposto básico para o registro do nome do 
consumidor no SPC é a inadimplência no cumprimento de 
uma obrigação legalmente comprovável.

 Descabe a inscrição do nome do devedor nos 
cadastros de proteção ao crédito ou sua manutenção 
quando as partes negociam a dívida, enquanto o cliente 
estiver em dia com o pagamento das prestações, posto 
que, nesta hipótese, deixa de existir o pressuposto básico 
para a inscrição, qual seja a inadimplência.

 Nesse sentido o Regulamento de Operações, 
Normas e Procedimentos da RENIC do Serviço de Proteção 
ao Crédito, válido a partir de 1º de janeiro de 2006, 
estabelece o seguinte: “Art. 23. O registro de débito será, 
obrigatoriamente, cancelado pelo Associado, quando de 
sua regularização ou liquidação. Parágrafo único. Entende-
se como regularização do débito o pagamento das 
prestações vencidas, mesmo existindo prestações a 
vencer, assim como a renegociação da dívida ou a 
novação.” 

 No caso de renegociação ou novação, as partes 
devem formalizar um novo documento com as condições 
acordadas, com indicação do valor e data de vencimento 
de cada parcela, devidamente assinado pelo cliente.

 No mesmo instrumento, poderá constar que o não-
pagamento de quaisquer das parcelas implicará o 
vencimento antecipado das demais, inscrevendo-se a 
dívida no SPC, considerando a data de vencimento da 
primeira parcela que não tiver sido paga.

 Havendo renegociação ou novação, para proceder 
ao registro, diante de nova inadimplência, é necessário 
que o credor apresente ao banco de dados o documento 
que embasou o novo pacto, seja ele contrato, título de 
crédito ou documento firmado por escrito pelo devedor 
reconhecendo a dívida e se comprometendo a pagá-la no 
tempo e no(s) valor (es) acordado(s). Havendo esse 
documento, o banco de dados estará apto para proceder à 
negativação com base nele.

 Por fim, lembramos que, em qualquer hipótese, a 
inscrição deve ser precedida da notificação de que trata o 
§2º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/90), segundo o qual “A abertura de cadastro, ficha, 
registro e dados pessoais e de consumo deverá ser 
comunicada por escrito ao consumidor, quando não 
solicitada por ele.”

Fonte: www.federaminas.com.br

O REGISTRO NO SPC E A RENEGOCIAÇÃO
DE DÍVIDA

O QUE É?
Banco de dados com informações de adimplência 

de pessoas ou empresas com a finalidade de subsidiar 
concessões de crédito, vendas a prazo e outras 
transações financeiras que impliquem risco.

OBJETIVOS
Identificar consumidores que pagam suas contas 

em dia para oferecer a eles taxas de juros mais baixas e, 
assim, estimular a pontualidade. Com acesso ao 
histórico de pagamentos, a tendência é haver uma 
melhor avaliação do risco e, consequentemente, uma 
queda nos índices de inadimplência.

BENEFÍCIOS PARA O LOJISTA
Ao dispor do histórico de crédito, o lojista pode 

adaptar as condições de financiamento ao perfil do 
risco do cliente em questão. Desta forma, além de 
estimular a concessão de crédito a clientes com 
histórico de bom pagador, ele reduz os gastos e outras 
perdas decorrentes da inadimplência.

COMO O LOJISTA PODE AJUDAR
A adesão ao Cadastro Positivo é uma decisão do 

consumidor. Portanto, ao fechar uma venda ou um 
contrato de financiamento, estimule seus clientes a 
autorizarem a inclusão de seus dados no novo sistema. 
Mostre a eles as vantagens que poderão obter ao fazer 
parte de uma lista de bons pagadores, como por 
exemplo, a redução de juros.

Esta consulta é realizada na base nacional trazendo 
informações de cheques sem fundos, sustados, 
bloqueados, conta encerrada, outras alíneas de 
devolução informadas pelos bancos conveniados, 
confirmação do CPF na base da Receita Federal, demais 
dados cadastrais do consumidor, informação das 
referências comerciais e consultas anteriores.

VOCÊ PODE INSERIR CHEQUES 
SEM FUNDOS NO BANCO DE 
DADOS DO SPC, É SIMPLES E 
FÁCIL.

CONSULTA: CHEQUE NACIONAL

ASSESSORIA DE COBRANÇA

DEIXE O TRABALHO DE 
COBRANÇA COM A CDL.

VENDEU E NÃO RECEBEU?

Maiores informações 
3642-4133
cobrança@cdlmafra.com.br

Lembre-se:

Maiores informações na CDL - Fone: 3642-0722



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:

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 • Cidival Meurer de Oliveira
2º Vice Presidente • Claudete Kahlow
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 • Lourival Sá Ribas Jr.
Diretor Social e Eventos • Marcos Grossel
Diretora de Patrimônio • Henrique Kondlatch
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional • Sérgio C. Siqueira

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

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

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.

Investimento: R$ 75,00

 Programação:

15/08- 19:00 - Credenciamento

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

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

Ministrante: Renivaldo José Sebben

•  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$ 60,00

15/09 - 15/10 – 15/11 – 15/12  - 15/01

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

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:

Material Promocional O kit é composto:

ÚLTIMAS

VAGAS

Um plano de saúde cheio de vantagens para os associados da CDL-MF/RN

Entre em contato: (47) 3642-1624 - Marcio e/ou Gorete

SOLICITE UMA PROPOSTA


