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EDITORIAL
Ana Maria Witt - Presidente

A  e x p r e s s ã o  
a s s o c i a t i v i s t a  v i s a  
representar  e  unir  
e s f o r ç o s  d e  u m a  
organização. Nortear 
atividades diversas, mas 
que contribuem em prol 
de todos. Por isso, 
v i samos  empenhar  
n o s s a s  a t i v i d a d e s  
diárias envolvendo-se 
em causas que venham de encontro dos nossos 
associados. Dedicamos muito em manter um 
banco de dados “SPC” forte, ativo e atuante, não 
pouco, estamos entre as maiores CDLs, e nos 
mantemos em uma linha estável em nossas 
consultas, resultado de um trabalho sólido 
construído ao longo dos anos; assim como a forte 
presença de jovens, empresários, estudantes e 
comerciários em nossos cursos, treinamentos e 
palestras, que fortalecem nossas bases na 
qualificação profissional, fortalecendo cada vez 
mais o atendimento de nossas empresas, pois o 
conhecimento é algo que jamais será o suficiente, 
somos constantemente convidados a conhecer 
novas técnicas, formas e tecnologias, uma 
mutação permanente. 

Temos carências enormes em nossos 
municípios, como a exemplo “SEGURANÇA”, tema 
já por muitas vezes discutido em grupos, com 
pleitos feitos às autoridades locais, estaduais e 
federais, mas que dependem de fatores além de 
nós. Mas permanecemos engajados nestes 
assuntos, para de forma constante  e permanente  
solucionar este assunto, como tantos outros que 
também precisam de dedicação e atenção de 
todos. 

E assim trabalha uma entidade, engajada e 
envolvida nos aspectos sociais, organizacionais e 
operacionais que estão relacionados ao 
desenvolvimento de nossos municípios, por isso 
convido a todos para participarem sempre das 
reuniões e eventos realizados pela entidade, pois 
será, unidos pelo mesmo objetivo  que obteremos 
os melhores resultados em nossas ações.

Deixo uma feliz PÁSCOA a todos, ótimas 
vendas e conto com você em nossa reunião 
plenária dia 11/04 (quarta-feira).

REUNIÃO DIRETORIA

REUNIÃO PLENÁRIA

Dia 07
de Abril

Dia 04 de Abril

Dia 11 de Abril

07/03  Reunião do CODEM
            Presente: Lourival Sá Ribas Junior
07/03  Reunião da Diretoria
14/03  Reunião Plenária
22/03  Reunião Regional de Gestores FCDL-SC 
26/03  Reunião Estadual de Gestores FCDL-SC
28/03  Reunião Conselho Comunitário de Segurança
            Presentes: Fátima Regina, Granemann 
            e Lourival Sá Ribas Junior

CDL em Ação

REUNIÃO DE GESTORES
Distritos 17º, 18º e 20º  

Aconteceu no dia 22/3 em Itapoá a reunião Regional de 
Gestores da FCDL-SC, o evento contou com a 
participação das CDLs dos 3 distritos, na ocasião 
estiveram presente as CDLs de Joinville, Jaraguá do Sul, 
Itapoá, Rio Negrinho, Mafra/Rio Negro, Canoinhas e 
Monte Castelo.

REUNIÃO DO CONSELHO 
DIRETOR DA FCDL/SC

A  R e u n i ã o  d o  C o n s e l h o  D i r e t o r  d a  
FCDL/SC(Federação das CDLs de Santa Catarina) 
ocorreu no dia 17 de março no SESC Pousada Rural 
em Lages, serra catarinense.
O Conselho Diretor é composto pelos Diretores 
Distritais da FCDL SC, pela Diretoria da Federação e 
pelos Ex-Presidentes Eleitos da Federação e pelo 
Coordenador Estadual da CDL Jovem.
Dentre os assuntos em pauta, esteve em destaque a 
realização da 44ª Convenção Estadual do Comércio 
Lojista que ocorrerá em Jaraguá do Sul(SC) de 24 a 26 
de maio próximo. 
Nossa Diretora Sra. Fátima Regina Granemann 
participou visto que ocupa o cargo de Vice Presidente 
de Aperfeiçoamento Profissional da FCDL_SC, e o 
Diretor Distrital Sr. Osvaldo Carlos Seifert.

FCDL/SC representou a classe lojista e destacou os 
problemas no envio da nota fiscal eletrônica e nas 
transações no cartão de crédito

A qualidade dos serviços de internet e telefonia 
móvel em Santa Catarina foi debatida em audiência 
pública nessa terça-feira (28), na Assembléia 
Legislativa do estado, com a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), as operadoras e os 
órgãos de defesa do consumidor. A Federação das 
CDLs (FCDL/SC) esteve representada pelo 
presidente Sergio Medeiros, que evidenciou as 
dificuldades enfrentadas pelo comércio em cumprir 
suas obrigações diante da precariedade e limitação 
dos serviços oferecidos. O dirigente lojista enfatizou 
a preocupação com a instabilidade da conexão e a 
falta de cobertura em algumas regiões, sobretudo nos 
municípios menores. “Além de só duas empresas 
ofertarem serviço de banda larga no estado, em 
muitas localidades ele não está disponível. Com isso, 
a maioria dos empresários não consegue enviar a nota 
fiscal eletrônica exigida pelo governo”, exemplificou.
Os prejuízos causados quando a conexão cai e a 
dificuldade em efetivar as vendas por cartão de 
crédito também foram apresentados pela FCDL/SC 
como problemas recorrentes enfrentados pelo 
varejo estadual. Para Medeiros, a discussão realizada 
no Legislativo traz uma esperança em relação a 
melhorias nos serviços prestados. Para isso, ele 
defende uma pressão maior dos políticos e entidades 
para que as empresas realizem novos investimentos e 
ampliem a cobertura. “A preocupação dos deputados 
e o envolvimento do poder judiciário no assunto são 
importantes. Resta agora a realização de uma ação 
mais enérgica para transformar a realidade”, 
observou.
O presidente da FCDL/SC acredita que sem a 
intervenção da justiça dificilmente ocorrerão 
mudanças concretas. “As empresas estão sozinhas no 
mercado, sem uma fiscalização efetiva e quem sofre 
são os cidadãos. Não vejo uma saída se não for pela 
via jurídica”, concluiu.

LEI MUNICIPAL N° 3654 
DE 26 DE ABRIL DE 2011

Conforme oficio n° 
51/D/2012 recebido 
da Câmara Municipal 
de Mafra, no qual 
solicita a entidade 
providencias junto aos 
e s t a b e l e c i m e n t o s  
c o m e r c i a i s  d o  
cumprimento da lei N° 
3654 de 26/04/2011, a 
CDL tomou a iniciativa 
de confeccionar a 
placa indicativa que se 
r e f e r e  à  l e i  e  

encaminhar junto a este informativo a todos os 
associados do município de Mafra, bem como deixa a 
disposição mais material para os interessados. 
Pedimos atenção aos associados para o cumprimento 
desta lei, “que também segue cópia em anexo para 
vossa apreciação”, pois o descumprimento pode 
acarretar em multa. 

Prezados Associados, usuários do serviço SPC, é de 
conhecimento de todos que desde o final de 2011, nossa 
base de dados SPC, passou a disponibilizar para melhor 
atendê-los as informações do SERASA, parceria de 
comum acordo entre SPC Brasil e SERASA EXPERIAN. 
Lamentavelmente alguns indivíduos vêem nesta parceria a 
oportunidade para oferecer o que não existe, como 
exemplo, oferecer o SPC quando não tem, a CDL é a única 
detentora do banco de dados SPC. Neste sentido, 
solicitamos a todos que em qualquer abordagem que 
venha a ser feita em sua empresa oferecendo serviços do 
SPC, comunique a entidade para tomarmos as medidas 
cabíveis. Somente com a CDL de Mafra e Rio Negro sua 
empresa terá em um só lugar o maior, mais completo e 
confiável banco de dados de informações de inadimplência 
da America Latina juntamente com todas as informações 
da SERASA.

ATENÇÃO

EM AUDIÊNCIA SOBRE TELEFONIA MÓVEL

 E INTERNET, COMÉRCIO RELATA 

DIFICULDADES EM CUMPRIR OBRIGAÇÕES



Análise:

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

MAR/12 -FEV/12

-8,05
-14,96
-4,09

MAR/11 - MAR/12

1,84
29,40
6,16

ESTATÍSTICAS
MARÇO 2012

As CONSULTAS apresentaram uma queda de -
8,05% em relação ao mesmo período do mês 
anterior e um aumento de 1,84% em relação ao 
mesmo período do ano passado;

Os REGISTROS  apresentaram uma queda de 
-14,96% em relação aos mesmo período do  mês 
anterior e um aumento de 29,40% em relação ao 
mesmo período do ano passado;  

Os CANCELAMENTOS apresentaram uma 
queda de -4,09% em relação aos mesmo período 
do mês anterior e um aumento  de 6,16% em 
relação ao mesmo período do ano passado;

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS, UM 
BOM NEGÓCIO PARA O CREDOR

A inadimplência é um problema recorrente, 
seja para o grande, médio ou pequeno 
empresário, e que muitas vezes, dependendo 
do volume pode até comprometer a saúde 
financeira da empresa.
 Na verdade, muitas são as dificuldades 
encontradas na hora da cobrança, seja pela 
d i f icu ldade efet ivamente de cobrar 
inadimplentes que não dispõem de valores 
imediatos para quitação de seus débitos; seja 
pelos empeci lhos para encontrar o 
inadimplente; ou mesmo pelo valor que às 
vezes acaba não sendo atrativo, em que o 
empresário deixa de cobrar para evitar 
incômodos e mais despesas.
No entanto, uma boa oportunidade para 
recuperar esses valores que teoricamente 
estão perdidos, seria propor aos seus clientes 
uma renegociação de dívida, ou seja, uma nova 
chance que o credor oferece ao devedor, 
facilitando-lhe o pagamento, com a extensão 
do vencimento da obrigação, ou o 
reparcelamento do débito.
Para tanto, ressalte-se que será necessário 
formalizar um novo contrato com cláusulas 
específicas, onde constará a novação da antiga 
dívida, com as novas condições, valores e datas 
de vencimento. Enfatiza-se ainda que quando 
da renegociação o consumidor terá seu 
crédito reestabelecido junto ao SPC - sendo 
esta uma ótima estratégia para renegociar as 
dívidas, pois o credor deverá baixar o nome do 
devedor do cadastro de SPC conforme o 
pactuado em contrato. Por isso, orienta-se 
sempre que possível fazer uma renegociação 
com o recebimento de uma entrada quando da 
assinatura do contrato.
Evidentemente que nenhum empresário está 
obrigado a aceitar a renegociação nos termos 
que o consumidor impor, e que tal tratativa 
levará em conta a avaliação dos critérios de 
crédito pelo credor, mas que se ponderados 
do ponto de vista comercial, propiciará ao 
lojista o recebimento de valores que antes 
eram considerados como perdidos, fazendo 
com que futuramente o consumidor volte a ser 
seu cliente.
Bom também é enfatizar que como haverá 
uma renegoc iação,  a  d ív ida  ant iga  
desaparecerá, e que é a partir desta nova data 
de vencimento, caso venha o devedor a 
inadimplir o contrato renegociado, que será 
contado o prazo de 5 anos para fins de 
prescrição do registro no SPC.
Permanecendo dúvidas, informamos que a 
Assessoria Jurídica da CDL de Mafra e Rio 
Negro está à disposição dos associados para 
esclarecê-las, bem como de qualquer outra 
dúvida de caráter jurídico, entre em contato 
pelos fones 3642-6094 e/ou 3642-5266 Dr. 
Márcio Magnabosco da Silva.

Fonte: Texto extraído do Informativo CDL de  
Joinville, pagina 10- ano 17 – n°155-março 2012.

Chamamos a atenção dos usuários de SPC, sobre a 
consulta 62, onde a mesma dispõe de informações de 
crediário e cheque : Pessoa Física - Click e confira:

Consulta de Cheque P.F nas opções: 12 e 62

TOME NOTA
Está a disposição de todos os associados 
mais esta ferramenta: CALCULADORA 
LOJISTA

Acesse com seu login e senha e tenha a sua 
disposição uma calculadora prática e eficiente 
para você calcular juros, multa, prestações e 
muitas outras finalidades...Click e confira.

Sabedores das necessidades de controle e 
agilidade no atendimento aos clientes, o 
departamento do SPC Santa Catarina 
desenvolveu e coloca à disposição do associado da 
CDL, uma ferramenta prática que denominamos 
Calculadora Lojista, de fácil entendimento e 
utilização.
Também, diante das necessidades de 
cumprimento à legislação que regulamenta a 
exposição de preços e condições de pagamentos, 
agregamos a essa ferramenta, a possibilidade de 
confecção de etiquetas para anexação e/ou 
exposição das mercadorias.
O Manual, que criamos especialmente para você, 
lojista, visam a orientar e facilitar a aplicabilidade 
das opções disponibilizadas através da 
Calculadora Lojista.
Esperamos que essa ferramenta seja de grande 
utilidade e facilite o dia-a-dia das nossas 
atividades.

Atenciosamente
Ivan Roberto Tauffer

Vice-Presidente  

Maiores informações podem ser obtidas pelo 
manual (lado direito link em verde) ou pela 
CDL  - Fone: 3642-0722.

Disponível no site:
www.cdlmafra.com.br  
lado direito no link 

www.cdlmafra.com.br  

(47) 3642-0722(47) 3642-0722

CALCULADORA

LOJISTA

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
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 O imediatismo típico de 
muitas empresas brasileiras faz 
com que seus líderes fiquem 
pensando nos efeitos da 
chamada crise da economia e se 
esqueçam de treinar o seu 
p e s s o a l .  N ã o  a t e n d e m  
pessoalmente os seus clientes, 
não conhecem mais os seus 
f unc ionár io s  e  quando 

perdem negócios, culpam o mundo. 
 O mercado é interessante, assemelhando-se a 
uma Copa do Mundo. É preciso conhecer muito bem o seu 
time e avaliar com exatidão como vai o time dos outros, quem 
são as estrelas dos concorrentes, quem está marcando gol, 
qual é a melhor defesa, quem faz a diferença...
 Acontece que ao olharmos para o nosso umbigo, 
isto é, para dentro da nossa empresa, veremos que existem 
pessoas ótimas, marcando gols e atingindo os objetivos e 
metas, executando o que foi planejado... 
 Mas também teremos a oportunidade de ver 
pessoas que estão marcando gols contra, que acham que o 
cliente é uma maldita amolação, pessoas não comprometidas 
com a empresa e o negócio, e desmotivados que acham que 
nada vai dar certo.
 A crise quase sempre está na expectativa, isto é, na 
cabeça das pessoas. A diferença entre o comum e o excelente 
está na palavra mais importante do dicionário: Atitude! E o 
foco desta atitude vem em outra frente de trabalho chamada 
resultados.
 Eu tenho sempre colocado que pior que uma 
pessoa que não sabe ler é uma que sabe, mas não lê. A 
diferença básica do americano e o japonês quanto à força 
econômica e a explosão do mercado asiático no mundo 
recente foi simples: O americano escreveu o livro... O 
japonês leu!
 A resposta para os melhores resultados é não 
desanimar, não entrar na onda de crises, não desmotivar, não 
fazer dos pedregulhos uma montanha e concentrar o foco na 
motivação aliada ao conhecimento com atitude de decisão, o 
que fará tudo mudar. O nome disto chama-se:  Sucesso.
 Gente é 85% emoção e 15% lógica. Gente pensa 
e ideias são baratas e abundantes. O que tem valor é o 
emprego efetivo dessas ideias em situações que se 
transformem em ações de qualidade e resultados.
 Para fugir de crises ou momentos difíceis e se 
obter melhores resultados os líderes deverão aprender a 
potencializar uma massa que se encontra estagnada e sem 
desafios – E se tem uma coisa que move o mundo é 
justamente o desafio. 
O fracasso descobre o gênio. O fracasso fortifica os fortes e 
é um tempero indispensável para as vitórias. Não procure 
emprego, procure trabalho. Ah! Não procure trabalho, 
procure clientes. Isso fará toda diferença!
Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

MEDO DA CRISE, DESAFIOS 
& FOCO EM RESULTADOS!

Fonte: Gilclér Regina

RECONHECIMENTO E GRATIDÃO
Por: Fabiano Brum - Palestrante especialista em motivação

“Quantas vezes eu quis tão longe buscar o que nunca percebi. Por tantos lugares passei. 
Mas afinal você sempre esteve aqui...” Música: Obrigado Por Estar Aqui – Rosa de Saron

Talvez uma das ações mais nobres do ser humano é saber reconhecer e agradecer o outro. Se 
pararmos para refletir sobre nossas conquistas iremos perceber que sempre existiram pessoas 
nos auxiliando de forma ativa “colocando a mão na massa” ou nos encorajando para não 
desistirmos no meio do caminho.
Estas pessoas são: nossa família, funcionários, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, 
contatos comerciais ou até mesmo pessoas que simplesmente admiram o nosso trabalho e 
torcem pelo nosso sucesso. Cada um de nós tem os seus “apoiadores e impulsionadores” que 
de alguma forma nos ajudam a atingir nossas metas pessoais e profissionais e a estas pessoas 
devemos nosso reconhecimento e gratidão.
Gosto muito de pesquisar o significado das palavras no dicionário, e o termo reconhecer tem 
vários significados entre eles: conhecer de novo, admitir como certo, aceitar, constatar, 
declarar, mostrar-se agradecido, etc. Já o termo agradecer significa: mostrar-se grato, 
demonstrar ou manifestar gratidão, retribuir e recompensar.
É interessante perceber que quando reconhecemos e agradecemos alguém por algo, fazemos 
uma demonstração de humildade, apreço pelo outro, aceitamos que sozinhos somos mais 
fracos e juntos somos fortes, deixamos a outra pessoa mais feliz, massageada em seu ego e 
principalmente a fazemos ter vontade de nos ajudar mais uma vez, pois ela percebe que seu 
esforço foi reconhecido.
Sempre é tempo de agradecer e reconhecer nossos “apoiadores e impulsionadores” e 
podemos fazer isso através de um muito obrigado, um abraço, elogio, telefonema, e-mail, 
presentear, proporcionar uma confraternização entre funcionários, uma convenção 
comercial, premiar financeiramente, fazer uma visita para um importante cliente, oferecer 
uma palestra que valorize ainda mais nossa equipe, enfim cabe a cada indivíduo refletir sobre a 
quem devemos agradecer e como faremos para demonstrar gratidão.
Inclua Deus nesta lista, sempre o temos como nosso maior incentivador, e ele pede pouco pela 
sua ajuda. Apenas o nosso amor! Amar a Deus também significa respeito por tudo aquilo que 
ele criou.
Reconheça, agradeça e afine-se para o sucesso!

 A CDL de Mafra e Rio Negro agradece a presença das 
convidadas no V Encontro “Essência da Mulher” da CDL, que 
aconteceu no dia 08/03/2012, sua presença ilustre foi muito 
importante para a realização e sucesso pleno deste evento, que 
tem grande representatividade para a classe lojista 
demonstrando a presença feminina na sociedade.
 Nossos mais sinceros agradecimentos as 
empresas que voluntariamente enviaram brindes para 
sorteio as participantes no evento, nosso muito obrigado!

Imprimindo a sua 
marca com qualidade!

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

RELOJOARIA E ÓTICA RECORD, PLAZA HOTEL PETRY - CANOINHAS, JORNAL O NORTE, PANO PRA 
MANGA, IZZA MODAS, CEDRUS MODAS, O BOTICÁRIO - MAFRA, REIKO CONFECÇÕES, PIU BELLA 
CONFECÇÕES, FARMACIA VILA NOVA, MARCOS VEÍCULOS, LOJAS KINDER, FARMÁCIA  
FARMAIS, LOJAS AFUBRA, BELMIRO WITT, MODELAR MÓVEIS.


