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Voto consciente

Diferentemente de outras eleições, 
esta acontece depois de vários 
episódios políticos que marcaram ou 
deveriam ter marcado os eleitores. 
Acompanhamos pela imprensa 
fatos inimagináveis de corrupção 
de empresários, funcionários 
públicos e políticos. Foram tantas 
as demandas ao Supremo Tribunal 
Federal que hoje seus membros 
são tão ou mais conhecidos que 
alguns artistas e atletas. A lição 
dessa vivência deve nos orientar 
na escolha de nossos candidatos.
Sabemos que é difícil, mas, 
individualmente ou em grupos, nas 
famílias e nas entidades, devemos 
exaurir o conhecimento sobre os 
candidatos a prefeito e a vereador. 
Entender, entre outras coisas, que, às 
vezes, aqueles que menos prometem 
podem estar mais seguros e cientes 
dos novos tempos, que são de 
cobrança e acompanhamento por 
parte dos eleitores. Mais inclinados, 
portanto, a uma gestão responsável.
Durante o mês de setembro, a 

CDL exprimiu em um documento 
entregue a todos os candidatos, 
em reunião individual, as principais 
dificuldades enfrentadas 
pelos nossos associados.
A entidade destacou a preocupação 
do comércio varejista de Joinville 
com as seguintes questões:
1. Retorno do estacionamento 

rotativo. Trata-se de um 
serviço essencial para o bom 
funcionamento do comércio.

2. Campanha de revitalização da 
área central. Definir estímulos 
para recuperação de calçadas 
e fachadas de prédios.

3. Feiras itinerantes. Ajustar a 
legislação para que não se 
permita mais a concorrência 
desleal e predatória.

4. Desocupação das calçadas 
pelo comércio informal. A 
ocupação das calçadas pelos 
vendedores ambulantes perturba 
a circulação das pessoas, 
obstrui a visibilidade das vitrines, 
dificulta o acesso às lojas e 

estabelece concorrência desleal 
com os pequenos comércios.

5. Previsibilidade nas alterações 
de trânsito. Fazer constar nas 
consultas de viabilidade de 
construção e instalação de 
negócios todos os projetos 
de mobilidade urbana que 
impliquem alteração em ruas 
e retirada de estacionamento, 
entre outras intervenções 
que impactem na expectativa 
de utilização do imóvel.

6. Segurança pública. Mobilizar 
entidades comunitárias e 
empresariais em ações que 
revertam em mais segurança 
na cidade, buscando uma 
participação mais efetiva dos 
órgãos estaduais e federais 
responsáveis pela área.

Historicamente, Joinville tem sido 
privilegiada com governantes 
acima da média nacional, reflexo 
da qualidade dos candidatos e dos 
seus eleitores. Vamos continuar 
assim. E melhorar sempre.
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Encontro 
incentiva varejo 
a pensar fora 
do quadrado
A CDL trará para Joinville dois 
grandes nomes da comunicação e 
do varejo para a quinta edição do 
Encontro Regional de Vendas, nos 
dias 29 e 30 de novembro. Marcos 
Piangers e Dalmir Sant’Anna são 
os palestrantes confirmados 
para incentivar o varejo a “sair 
do quadrado” e pensar os 
negócios de forma diferente.
“Inove. Acredite. Saia de seu 
Quadrado” é o tema do encontro 
deste ano. A proposta é fazer 
com que o empresário e sua 
equipe pensem em novas formas 
de solucionar problemas e de 
vender produtos, tendo como 
base o perfil e o comportamento 
do consumidor, influenciados 
pelo uso das tecnologias.
Por isso, o comunicador Marcos 
Piangers levará o público a 
olhar para a frente com a 
palestra “Inovação – Uma 
Espiada no Futuro”, focada nas 
mudanças que a tecnologia tem 
provocado no comportamento 
dos consumidores e no que 
as marcas e os empresários 
devem fazer para acompanhá-
los. Piangers abre o 5º Encontro 
Regional de Vendas no dia 29 de 
novembro, às 19h30, no auditório 
da Mitra Diocesana de Joinville.
No dia seguinte, o publicitário 
e especialista em gestão de 
pessoas e administração de 
empresas Dalmir Sant’Anna 
falará sobre excelência em 
vendas e o que é preciso para 
“Aprender, Desaprender e 
Reaprender para Conquistar Alta 
Performance”. Da pré-venda à 
pós-venda, Dalmir conduzirá 
os participantes a mudanças 
de comportamento para gerar 
resultados e adotar diferenciais 

competitivos nos negócios.
 
Inovação é uma prática
Para o comunicador Marcos 
Piangers, inovar é uma forma 
nova, diferente de apresentar 
uma solução. “Inovação é uma 
prática. É a capacidade de tomar 
uma ação com base em uma 
ideia que se teve”, explica.
Nem toda inovação é tecnológica. 
Um empresário pode inovar, 
por exemplo, criando um novo 
processo, uma forma diferente 
de lidar com hierarquias em 
sua empresa ou de otimizar o 
tempo de trabalho. Mas não há 
dúvidas de que as ferramentas 
tecnológicas podem solucionar 
melhor alguns problemas e tornar 
um negócio mais eficiente.
“No momento em que nós temos 
milhares de celulares conectados 
à internet, por exemplo, temos 
uma série de novas possibilidades 
para o varejo, para a distribuição 
de conteúdo, consumo de mídia, 
compras...”, indica Piangers.

A crise faz bem para quem inova
Segundo Marcos Piangers, a 
crise é o momento em que os 
consumidores buscam por 
novas soluções. Muda-se um 
plano de celular para utilizar 

mais o WhatsApp, vende-se 
o carro para usar o táxi... Por 
isso, “a crise faz muito bem 
para quem inova”, afirma.
“Todas as profissões e empresas 
serão impactadas pela capacidade 
de escala que a internet tem. 
Os profissionais que pensarem 
em como escalar o seu negócio 
através da internet, do celular, 
das plataformas digitais vão 
ser mais bem-sucedidas no 
futuro”, aponta Piangers.
Se o cliente antes fazia pesquisas 
de preço de loja em loja, hoje ele 
faz isso pela internet e, cada vez 
mais frequentemente, finaliza a 
compra também pela internet. 
As novidades digitais e o mobile 
mudaram muito o comportamento 
dos clientes, e o comércio precisa 
acompanhar essa mudança. As 
lojas físicas precisam oferecer 
uma experiência ainda mais 
diferenciada para atrair os clientes.

Sobrevive quem se adapta melhor
Ter humildade de entender que 
as soluções empregadas no 
passado talvez não sejam mais 
eficientes para hoje e para o 
futuro é fundamental. É possível 
que, por isso, seu negócio 
tenha de ser redesenhado. Para 
afirmar isso, Piangers e Dalmir 
Sant’Anna usam a mesma frase 

Encontro realizado no ano passado: em novembro, nova oportunidade de aprendizado
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Quem são eles

do cientista Charles Darwin: “Não 
é o mais forte que sobrevive, mas 
aquele que se adapta melhor”.
Alguns profissionais de vendas 
acompanharam as mudanças 
nos comportamentos dos 
consumidores, “porém, outras 
pessoas ainda acreditam que o 
diploma do curso de datilografia 
é um diferencial”, brinca Dalmir. 
“Não haverá sucesso nas vendas 
se a pessoa quiser atender 
qualquer cliente sem respeitar a 

diversidade das gerações e do 
perfil dos consumidores”, alerta.
 
Mude a maneira de pensar
Ter alta performance em vendas 
é mudar a maneira de pensar, 
agir e gerar negócios, de acordo 
com Dalmir Sant’Anna. Para ele, 
conquistar alta performance é 
avaliar que a cada novo ano a 
mudança de velocidade precisa 
ser alterada, pois os concorrentes 

mudam, as exigências dos 
clientes são maiores e a 
competição é mais acirrada.
“É chegar ao pódio, mas continuar 
o treinamento para manter-
se entre os três melhores na 
competição”, compara. Ter êxito 
em uma negociação, por exemplo, 
pode depender do simples fato de 
ouvir as necessidades dos clientes 
em vez de adotar um script para 
todos os tipos de pessoas.

Marcos Piangers
Trabalha com 
comunicação 
jovem e 
plataformas 
digitais na 
RBS. Participa 
do programa 
Pretinho Básico. 

É responsável pela inovação nas 
rádios do grupo RBS e coordena 
a área digital, de vídeos, produção 
de conteúdo da Rede Atlântida. 
Já deu aulas sobre humor e 
pensamento criativo e desde 
2013 participa do maior festival 
de tendências e criatividade do 
mundo. Em 2014, foi aluno da 
Digital Masterclass da escola 
sueca de inovação Hyper Island. 
Em 2015, escreveu o best 
seller “O Papai é Pop” e neste 
ano lança o “O Papai é Pop 2”. 
Também passou a fazer parte 
do quadro de repórteres do 
programa Encontro com Fátima 
Bernardes, da Rede Globo.

Dalmir Sant’Anna
Formado em 
Publicidade e 
Propaganda, 
pós-graduado 
em Gestão 
de Pessoas 
e mestre em 

Administração de Empresas. 
Participou de cursos nacionais 
e internacionais sobre 
cooperativismo, gerenciamento 
de equipes, empreendedorismos, 
gestão de negócios e recursos 
humanos. É palestrante de 
eventos promovidos pela 
Associação Brasileira de 
Recursos Humanos (ABRH), 
pelo Conselho Regional de 
administração (CRA) e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (SESCOOP), 
entre outros. Dalmir também 
escreve para revistas, jornais, 
portais e sites especializados.

Ingressos à venda 
(valores do 1º lote)*

Associados: R$ 120,00
Contatos: 3461-2548
aline@cdljoinville.com.br

Não associados: R$ 180,00
O evento para não 
associados está sendo 
comercializado por FC 
Education (Fábio Alcântara) 
Contatos: 47 9266-8783
aderepalestra@gmail.com

*Preços promocionais 
para compra a partir de 
3 ingressos e pacotes a 
partir de 15 ingressos.
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Uma das eleições mais disputadas
Com oito candidatos a prefeito 
e cerca de 400 candidatos a 
vereador, Joinville vive uma 
das mais disputadas eleições 
municipais de sua história. 
Segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), 92 municípios 
podem ter segundo turno por 
terem mais de 200 mil pessoas 
aptas a votar. Em Joinville, que tem 
372.551 eleitores, há uma grande 

probabilidade de isso acontecer.
Nestas eleições, os eleitores 
joinvilenses terão também, pela 
primeira vez, a experiência de 
votar pelo sistema biométrico, 
com a verificação pela digital. 
Sem dúvida, uma disputa 
para ficar na história.
O primeiro turno das eleições 
municipais de 2016, para escolha 
de prefeitos e vereadores, 

ocorrerá no dia 2 de outubro. O 
segundo turno está marcado 
para 30 de outubro. 
Para facilitar a vida dos 
associados, a CDL publica nesta e 
nas próximas páginas informações 
importantes sobre as eleições e 
os canais para pesquisa sobre 
o assunto, além de entrevistas 
com os candidatos a prefeito.

Prefeito: Carlito Merss (PT)
Vice: Francisco de Assis Nunes (PT)
Sem coligação

Prefeito: Darci de Matos (PSD)
Vice: Júlio Fialkoski (PSB)
Coligação: Uma Joinville Mais Humana e 
Mais Feliz (PSD/PSDC/PMB/PSB/PR)

Prefeito: José Aloísio Vieira - Dr. Xuxo (PP)
Vice: Adilson Moreira (PP)
Sem coligação

Prefeito: Ivan Rocha (PSOL)
Vice: Cynthia Pinto da Luz (PSOL)
Sem coligação

Prefeito: Marco Tebaldi (PSDB)
Vice: Marilisa Boehm (PSDB)
Coligação: De Volta ao Trabalho (PSDB/
PRB/DEM/PPS/PTN/SD/PSL/PRP/PRTB)

Prefeito: Marcos Alves Soares (PEN)
Vice: André Klein (PEN)
Sem coligação

Prefeito: Rodrigo Bornholdt (PDT)
Vice: Valmir Santhiago (Rede)
Coligação: Pra Fazer Diferente (PDT/Rede)

Prefeito: Udo Döhler (PMDB)
Vice: Nelson Henrique Coelho (PMDB)
Coligação: Juntos no Rumo Certo (PMDB/
PV/PC do B/PT do B/PSC/PTC/PROS/PTB)

Os candidatos a prefeito (por ordem alfabética):

ATENÇÃO ÀS DATAS

27 de setembro: a partir deste dia nenhum 
eleitor poderá ser preso, com exceção de 
flagrante ou sentença criminal por crime sem 
fiança.
29 de setembro: termina a propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na TV.
2 de outubro: ocorre o primeiro turno das eleições, 

das 8 às 17h.
28 de outubro: é o último dia para a divulgação 
da propaganda eleitoral gratuita do segundo 
turno no rádio e na tevê e da propaganda paga 
na imprensa escrita.
30 de outubro: dia do segundo turno das eleições, 
das 8h às 17h.

• Saiba mais sobre as eleições em Joinville e 
nas outras cidades brasileiras neste link: www.
eleicoes2016.com.br
• Confira os candidatos a vereador de Joinville 

neste link: vereador2016.com
• Confira os locais de votação em Joinville e 
outras informações sobre as eleições neste link: 
www.tre-sc.jus.br

ONDE PESQUISAR
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Candidato 
Carlito Merss, 
61 anos 

“Os desafios 
de Joinville 
são muitos. 
Educação 
é a base de 
tudo. Temos 
que terminar 

os quatro centros de educação 
infantil (CEIs) que deixei com 
projeto e verba destinada quando 
terminou o meu mandato e que 
ainda não foram concluídos. 
Na saúde, a prioridade é a nova 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do bairro Vila Nova, que 
também deixei com projeto pronto 
e dinheiro liberado em Brasília e 
que o atual governo abriu mão e 
devolveu. O saneamento básico 
precisa avançar muito e quero 
expandir a rede para mais áreas 
de Joinville. Também temos 
a questão do estacionamento 
rotativo, que precisa voltar 
para melhorar o trânsito e o 
comércio. Enfim, tem muito 
trabalho pela frente e estou 
muito motivado para realizá-lo.”

Candidato 
Marco Tebaldi, 
58 anos

Meu primeiro 
ato como 
prefeito vai 
ser melhorar o 
gerenciamento 
da saúde. 
Vamos 

modernizar o sistema gerencial, 
implantar um moderno prontuário 
eletrônico para marcação de 
consultas e exames. E o paciente 
que for atendido sairá da unidade 
de saúde com o remédio prescrito. 
Também vamos exigir mais 
segurança pública das autoridades. 
Criaremos o SOS Segurança e 
agiremos com pulso firme na 
cobrança por mais investimentos 
que deem tranquilidade à 
nossa população. São também 
prioridades a educação em tempo 
integral, com um forte ensino 
de inglês; a ampliação da oferta 
de vagas nas creches; o retorno 
do programa de pavimentação 
comunitária; e a retomada do 
projeto do Eixo Norte-Sul (Eixão), 
que vai do futuro campus da 
UFSC até o aeroporto.”

Candidato 
Darci de Matos, 
54 anos

“Vamos dar 
atenção 
máxima à 
saúde, com 
o Programa 
Saúde Total, 
estruturado 

em três eixos: o primeiro, da 
prevenção e Saúde da Família 
até o atendimento hospitalar e de 
cirurgia, passando pela garantia 
dos remédios nos postos de 
saúde. O segundo, do pré-natal 
até o cuidado com o idoso. E no 
terceiro eixo, a valorização de 
todos os profissionais da área 
da saúde. Na área econômica, 
precisamos colocar em prática 
ideias inovadoras para sair do 
marasmo. Valorizar quem produz. 
O objetivo de qualquer homem 
público bem-intencionado é 
ver sua terra crescer e seu 
povo feliz. E o segredo do 
sucesso não exige planos 
mirabolantes. Ideias simples 
também trazem o progresso, 
basta colocá-las em prática.”

Candidato 
Professor 
Marcos Soares, 
48 anos

“Vamos investir 
na melhoria da 
infraestrutura 
comercial, dos 
agronegócios 
e do setor 

industrial. Nosso foco será 
desburocratizar os sistemas e 
órgãos públicos. Criaremos a 
Secretaria de Comércio Exterior, 
a fim de intensificar e melhorar 
a lucratividade de nossas 
exportações, e reduziremos 
os custos de importação, 
combatendo o desemprego e 
gerando aumento de receitas para 
o setor empreendedor e impostos 
governamentais. Fomentaremos 
incubadoras e startups para 
surgimento de novas empresas, 
tecnologias e organizações 
sociais. Enviaremos ao Legislativo 
um projeto de reforma tributária 
e fiscal de receitas vinculadas 
a gastos na esfera municipal 
para viabilizarmos uma melhor 
distribuição de riqueza, priorizando 
o combate à sonegação.”

Candidato 
José Aloísio 
Vieira - Dr. 
Xuxo, 75 anos

“Nossa principal 
missão é cuidar 
de Joinville. 
Queremos 
resgatar o 
orgulho de 

ser joinvilense. No nosso governo, 
a Secretaria de Desenvolvimento 
de Negócios terá liberdade para 
sugerir e cobrar medidas que 
facilitem a vida do empreendedor e 
empresário. Todos sabem que não 
há espaço para mais impostos na 
receita das empresas. Mas todos 
também sabem que o município 
precisa aumentar sua arrecadação. 
A única forma de as duas coisas 
acontecerem é estimulando a 
produção de bens e serviços. 
Precisamos integrar os processos 
e estabelecer sintonia entre os 
órgãos responsáveis. Com mais 
dinheiro, poderemos fazer obras e 
ampliar serviços. No nosso governo, 
Joinville não será apenas a maior 
cidade do Estado, mas também a 
melhor cidade de Santa Catarina.”

Candidato 
Rodrigo 
Bornholdt, 
45 anos

“Queremos 
garantir ao 
joinvilense o 
direito à cidade. 
Com ações 
integradas 

de governo que melhorem a 
mobilidade urbana, expandam a 
nova economia, garantam mais 
resolutividade na saúde e a conquista 
da educação em tempo integral. 
Vamos ouvir a comunidade. Vamos 
fazer da prefeitura uma parceira 
dos servidores, e não inimiga. 
Negociaremos a implantação de um 
hospital-escola, vinculado à UFSC, 
no Hospital São José. Criaremos o 
“Moinho do Silício”, polo de inovação 
e tecnologia. Na mobilidade urbana, 
a prioridade será a implantação de 
um sistema de transporte versátil, 
confortável e mais barato. Está 
previsto também um novo plano 
de asfaltamento comunitário. Na 
segurança, vamos instituir o Gabinete 
de Gestão Integrada (Juizado, MP, PC, 
PM e GM) e estabelecer o programa 
de segurança participativa.”

Candidato Ivan 
Rocha, 34 anos

“Nosso 
compromisso 
é com as 
pessoas, com 
a redução da 
desigualdade 
social e com o 
direito à cidade 

e à vida.Nossas propostas têm 
esses objetivos em comum. Vamos 
reduzir a tarifa do transporte coletivo 
para que as pessoas possam 
circular na cidade; fortalecer os 
serviços públicos como a saúde e a 
educação; combater a especulação 
imobiliária para reduzir os aluguéis 
de casas e comércios; incentivar 
cooperativas para gerar emprego; 
dar oportunidade de aprendizado 
aos jovens para que eles não caiam 
na violência; promover a prática 
de esportes e atividades de lazer 
gratuitas; fazer a manutenção 
constante dos espaços públicos; 
estimular o respeito aos direitos 
humanos e cuidar dos animais. 
Todas essas propostas convergem 
para uma cidade justa, humana 
e democrática de verdade.”

Candidato à 
reeleição Udo 
Döhler, 73 anos

“Mesmo 
com a crise 
econômica, 
que reduziu a 
arrecadação 
em 15%, com 
transparência 

e respeito ao dinheiro público 
conseguimos reequilibrar as 
contas e fazer investimentos que 
estão melhorando a qualidade 
de vida dos joinvilenses. Com as 
contas em ordem, no próximo 
mandato vamos poder avançar 
ainda mais em todos os setores. 
Saúde, educação e segurança 
continuam sendo nossas 
prioridades. Mais cinco novos 
centros de educação infantil e 
duas unidades básicas de saúde 
serão entregues no ano que vem e 
a Guarda Municipal terá seu efetivo 
triplicado. Continuaremos também 
com as ações necessárias 
para melhorar a mobilidade 
em Joinville, com a ampliação 
dos corredores de ônibus e a 
construção da ponte entre o 
Adhemar Garcia e o Boa Vista.”

As prioridades dos candidatos a prefeito
O informativo “CDL em Ação” perguntou a cada um dos oito candidatos a prefeito 
de Joinville quais suas prioridades caso seja eleito. Confira as respostas:
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Dia 13 de setembro: João Steffen, Raulino Esbiteskoski, José 
Manoel Ramos, Ivo Custódio, Frederico Cardoso dos Santos, 
Udo Döhler, Nelson Coelho, Julita Michels e Manfredo Trauer

Dia 14 de setembro: João Steffen, Ivo Custódio, 
Frederico Cardoso dos Santos, Dr. Xuxo, Julita 
Michels, Adilson Moreira e Jorge Domingues

Dia 12 de setembro: João Steffen, Ivo Custódio, 
José Manoel Ramos, Frederico Cardoso dos Santos, 
Rodrigo Bornholdt, Valmir Santhiago e Manfredo Trauer

Dia 13 de setembro: Alexandre Geiser, João Steffen, Ivo 
Custódio, Jorge Domingues, Ivan Rocha e Felipe Silveira

Dia 14 de setembro: Alexandre Geiser, Ivo Custódio, 
Marcos Alves Soares, Jorge Domingues e André Klein

Dia 5 de setembro: Manfredo Trauer, Ivo Custódio, 
Frederico Cardoso dos Santos, Darci de Matos, 
Júlio Fialkoski e José Manoel Ramos

Dia 6 de setembro: Jorge Domingues, José Manoel 
Ramos, João Steffen, Ivo Custódio, Frederico Cardoso 
dos Santos, Carlito Merss e Francisco de Assis Nunes

Dia 8 de setembro: Alexandre Geiser, João 
Steffen, Ivo Custódio, José Manoel Ramos, 
Marco Tebaldi, Julita Michels e Jorge Domingues

CDL recebe os candidatos a prefeito
Entre os dias 5 e 14 de setembro, a diretoria da CDL se reuniu com os oito candidatos a prefeito 

para apresentar as preocupações do comércio varejista e ouvir as propostas de todos eles. 
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Para 
associados, 
segurança é 
prioridade

Em pesquisa 
feita por e-mail 
marketing, 
associados 
responderam qual 
a demanda que 
deve merecer maior 
atenção da nova 
gestão municipal. 
Eles poderiam 
optar entre asfalto, 
educação, saúde, 
segurança e 
trânsito (mobilidade 
urbana). Entre 
as pessoas que 
responderam, a 
segurança ficou 
em primeiro lugar, 
com 41,8%, seguida 
pela saúde (31,8%), 
educação (14,5%), 
trânsito (9,1%) e 
asfalto (2,7%).

NÚMEROS DAS ELEIÇÕES 2016 LOCAIS DE VOTAÇÃO

19ª Zona Eleitoral - Joinville
76ª Zona Eleitoral - Joinville
5ª Zona Eleitoral - Joinville
6ª Zona Eleitoral - Joinville
105ª Zona Eleitoral - Joinville, Garuva, Itapoá

Fontes: TRE SC e TSE

8 candidatos a prefeito
406 candidatos a vereador

372.551 eleitores
372.336 com biometria
215 sem biometria

Sugestões do comércio 
varejista de Joinville:
1. Retorno do estacionamento rotativo. Trata-se de um ser-
viço essencial para o bom funcionamento do comércio.

2. Campanha de revitalização da área central. Definir estí-
mulos para recuperação de calçadas e fachadas de prédios.

3. Feiras itinerantes. Ajustar a legislação para que não se 
permita mais a concorrência desleal e predatória.

4. Desocupação das calçadas pelo comércio informal. A 
ocupação das calçadas pelos vendedores ambulantes per-
turba a circulação das pessoas, obstrui a visibilidade das vi-
trines, dificulta o acesso às lojas e estabelece concorrência 
desleal com os pequenos comércios.

5. Previsibilidade nas alterações de trânsito. Fazer constar nas 
consultas de viabilidade de construção e instalação de negócios 
todos os projetos de mobilidade urbana que impliquem altera-
ção em ruas e retirada de estacionamento, entre outras inter-
venções que impactem na expectativa de utilização do imóvel.

6. Segurança pública. Mobilizar entidades comunitárias e 
empresariais em ações que revertam em mais segurança na 
cidade, buscando uma participação mais efetiva dos órgãos 
estaduais e federais responsáveis pela área. 

e s p e c i a l
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Ferramentas de crédito e 
cobrança mais eficientes 
Não dá para negar que o 
comportamento do consumidor e a 
forma como ele faz suas compras 
mudam ao longo do tempo. Se 
isso ocorre com o cliente, o lojista 
também tem de modificar a maneira 
como oferece um crédito ou faz a 
cobrança de valores não pagos.
Atento a essa realidade, o 
Sistema de Proteção ao Crédito 
(SPC) desenvolveu duas novas 
ferramentas para proteger ainda 
mais o lojista e ajudá-lo a recuperar 
o crédito de clientes inadimplentes. 
Trata-se da Consulta Score e 
do Registro com Boleto.
“O sucesso da cobrança começa 
na venda”, afirma Valdemir 
Manoel da Silva, especialista 
em crédito e cobrança da FCDL. 
“Se o lojista vende no crediário 
para um consumidor que já é 
inadimplente, não adianta colocar 
no SPC ou protestar, porque esse 
consumidor já está acostumado 
com essa situação”, explica.

Consulta Score
Mesmo o cliente que não esteja 
registrado no SPC pode ter maior 
ou menor probabilidade de se 
tornar inadimplente. E isso pode ser 
verificado através do cruzamento 
de 100 indicadores para formar 
o perfil de cada consumidor. Isso 
é o que faz a Consulta Score.
O lojista digita o CPF do cliente e o 
sistema calcula a pontuação daquela 
pessoa, numa escala de 0 a 100, 
sendo o 0 a maior probabilidade 
de se tornar inadimplente e 
o mais perto de 100 a menor 
probabilidade de inadimplência.
“Quando o sistema avisar que o 
cliente está numa classe D ou E 
de classificação, invista na venda 
por cartão de crédito, para não 
correr riscos”, indica Valdemir. 
“Com esse tipo de consulta, o 
lojista consegue personalizar a sua 
política de crediário, aumentando ou 
diminuindo percentuais de entrada, 

parcelas e outras condições”. 

Comunicação com o cliente
De acordo com pesquisa do SPC, 
56% das pessoas inadimplentes 
pagam suas dívidas apenas quando 
são cobradas. “Cobrar é muito chato, 
mas é extremamente necessário”, 
afirma Valdemir. Segundo ele, a 
cobrança é um processo que deve 
começar logo após os primeiros dias 
de atraso do pagamento do crediário.
“O primeiro contato da empresa para 
a cobrança deve ser uma ação de 
marketing. Você liga para o cliente ou 
manda um whatsapp avisando dos 
novos produtos da loja e aproveita 
para sugerir a ele que dê uma olhada 
nas novidades quando ele for até 
lá pagar sua parcela. Assim, você 
já está lembrando-o que precisa 
pagar”, orienta o especialista.

Registro com boleto
Para fazer a cobrança é fundamental 
que o lojista tenha os dados dos 
clientes atualizados no sistema. 
“Crediário é relacionamento. Como 
eu me relaciono sem contatos?”, 
questiona Valdemir. E foi para 
aumentar o contato com o cliente e 
facilitar o pagamento da dívida que o 
SPC lançou o Registro com Boleto.
Quando uma pessoa é incluída 
no SPC, o sistema já gera um 
boleto para que ela possa quitar 
a dívida, sem ter que ir à loja onde 
ficou inadimplente. “O cliente 
normalmente fica envergonhado 
de voltar à empresa. Isso facilita 
o processo para ele”, afirma 
Valdemir. “Não adianta apenas 
registrar o cliente se ele não é 
comunicado de que irá para o SPC”.
Outra ferramenta do sistema 
é o envio de SMS de aviso ao 
inadimplente sobre o registro no 
SPC. O aviso vai acompanhado com 
o código de barras do boleto para a 
quitação da dívida. São facilidades 
e formas de comunicação para 
tornar o processo mais efetivo.

Dicas para uma 
cobrança efetiva

• O primeiro contato de cobrança 
da empresa é uma ação de 
marketing. Ligue para o cliente 
para oferecer um novo produto 
e aproveite para convidá-lo a 
conhecer as novidades quando 
for pagar a parcela do crediário.
• A recomendação é que se ligue 
para o cliente a partir do quinto 
dia de atraso na parcela. Deixe 
claro que você está ligando 
porque ele deve ter esquecido.
• Para aqueles clientes que 
sempre pagam com atraso 
não é necessária nenhuma 
ação de cobrança.
• A partir do 15º dia de atraso, 
invista em SMS, e-mail, 
telefone, whatsapp ou carta.
• Se depois de um mês o cliente 
não tiver acertado a parcela 
em aberto, recomenda-se que 
o lojista registre no SPC.
• O cliente normalmente fica 
chateado com o registro no 
SPC. Uma forma de amenizar a 
situação é dizer que o sistema faz 
isso automaticamente depois de 
um prazo da fatura em aberto.

Mais informações sobre a 
consulta Score e o Registro 
com Boleto: falar com Sheila 
Voit pelo telefone 3461-2518.

• Valdemir Manoel da Silva 
estará na CDL Joinville no dia 
18 de outubro, às 8h30, para 
novo painel sobre cobrança. 
Interessados devem ligar 
para 3461-2548 (Aline).

Valdemir Manoel da Silva explicou os 
novos serviços em palestras na CDL
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Três clientes ganham passaporte para 
tour gastronômico em 28 restaurantes 

Rosemarie Schroeder, Johni 
Dunzer e Fabio Frazão foram os 
ganhadores do passaporte para 
um tour gastronômico em 28 
restaurantes de Joinville. Os três 
terão direito à consumação de 
até R$ 100 reais em cada uma 
das casas, num prazo de seis 
meses. Eles preencheram 
cupons nos restaurantes 
Kib’s, Péia e Água Doce, 
respectivamente.
O sorteio, realizado 
no dia 31 de agosto 
na CDL, foi uma das 
novidades do 11º 
Festival Gastronômico 
– Edição Inverno 2016. 
O evento foi realizado 
de 3 a 21 de agosto 
em 28 restaurantes 
associados à Câmara 
Setorial de Gastronomia 
e Entretenimento 

da CDL Joinville.
Antes da revelação dos nomes, 
na cerimônia de encerramento 
e de prestação de contas do 
festival, o coordenador da 
Câmara de Gastronomia, Caio 
Yamaguchi, destacou o sucesso 
da 11ª edição do evento. Segundo 

ele, os consumidores foram 
atraídos por quatro novidades: o 
lançamento realizado dentro do 
Shopping Mueller, aproximando-
se do público-alvo do festival; as 
quatro oficinas gastronômicas 
oferecidas no Espaço Gourmet do 
Mueller; a liberdade de escolher 

apenas o prato principal 
ou o menu completo; 
e os três passaportes 
sorteados entre os 
clientes do evento.
“O resultado 
surpreendente já leva 
a uma boa expectativa 
para o próximo festival”, 
disse Caio, que ajudou 
a fazer o sorteio junto 
a patrocinadores e 
à advogada Bárbara 
Gesing, que auditou 
o cumprimento do 
regulamento.Sorteio dos passaportes ocorreu no dia 31 de agosto, na CDL
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Café arrecada R$ 22.380,70 
para Lar de Idosos Betânia
Mais de 250 pessoas participaram do 8º 
Café Beneficente em prol do Lar de Idosos 
Betânia. O evento foi realizado pela Câmara 
Setorial de Empreendedoras da CDL Joinville 
no dia 28 de julho, na AABB (Associação 
Atlética Banco do Brasil). Antes da abertura 
oficial, os presentes fizeram um minuto de 
silêncio em homenagem ao bispo Dom Irineu 
Scherer, que faleceu no dia 2 daquele mês.
A Câmara de Empreendedoras também 
prestou contas do café realizado no 
ano passado. Os R$ 19.530,00 obtidos 
na sétima edição proporcionaram a 
reforma do refeitório, a troca do piso e a 
pintura das paredes do Lar Betânia, que 
acolhe cerca de 50 idosos. Os recursos 
arrecadados neste ano (R$ 22.380,70) 
serão utilizados na reforma da enfermaria.
A administradora do Lar de Idosos 
Betânia, irmã Marilda Conti,  agradeceu as 
empreendedoras pelo esforço. Reafirmou 
que o dinheiro é muito importante 
para a manutenção da entidade, que 
sempre precisa de doações. 
Irmã Marilda lembrou que o prédio, 
reformado para tal fim em 2003, 
exige manutenção e novas reformas 
constantemente. Segundo ela, além das 
suítes para um ou dois moradores, a 
instituição conta com uma enfermaria para 
atendimento de maior atenção ao idoso. 
Mas esse espaço é inadequado e pequeno.
“Com a sonhada reforma, esperamos 
oferecer um ambiente aconchegante, 
agradável e adequado ao atendimento 
dos mais vulneráveis”, afirmou.

Patrocinadores e apoiadores
A Câmara de Empreendedoras agradece 
os patrocinadores do café: Sindilojas, 
Semente da Terra, Supermercado Rodrigues, 
Fabíola Bernardes, Monika Schulz, Monnari 
Jeans, AABB, Café Caramelo, BGO, 
Madville, All Shopping, Ollie Cakes. E os 
apoiadores: Estrela Guia, Rochelli, Nicos 
Restaurante, Sítio Novo, Joyce Modas, 
Formiggari, Tok Arte, Oceano, Tarog Jeans, 
Morgan, Expressiva, Lez a Lez, Fredy 
Pneus, Polpa Norte, Lunender/Alakazoo, 
Gabivel, SECJ, Fonte, Döhler e Sicredi.

Valores arrecadados nos oito cafés:
2009 - R$ 8.990,00
2010 - R$ 9.009,00
2011 - R$ 14.558,22
2012 - R$ 17.050,50

2013 - R$ 21.700,00
2014 - R$ 20.052,50
2015 - R$ 19.530,00
2016 - R$ 22.380,70

No dia 24 de agosto, durante plenária de associados 
da CDL, irmã Cirlei Frigo recebeu das empreendedoras 
o cheque simbólico do valor arrecadado no café

Irmãs e empreendedoras entregam obra de arte doada 
pelo artista Wilson Doin e que foi sorteada no café

Mais de 250 pessoas prestigiaram o 8º Café 
Beneficente em prol do Lar de Idosos Betânia
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Empresário lojista,

a contribuição patronal do comércio deve ser recolhida até 
o dia 10/10/2016. Ainda dá tempo para regularizar sua situação 
no sindicato patronal.

Procure seu contador ou informe-se no Sindilojas, no telefone 
(47) 3026-2600 ou e-mail sindilojasjoi@sindilojasjoi.com.br.

REGUREGULARIZE-SE!

Palestras de Alexandre 
Poffo e Lena Souza fazem 
sucesso nos bairros

Um público atento e animado vem 
acompanhando as palestras do 
educador financeiro Alexandre 
Poffo e da especialista em 
comportamento Lena Souza. Os 
encontros são oportunizados 
pelo projeto CDL nos Bairros, 
que neste ano tem como tema 
uma pergunta recorrente no 
dia a dia do brasileiro: “Como 
prosperar em tempos de crise?”.
Em 2016, Alexandre e Lena já 
estiveram nos bairros Floresta, 
Vila Nova e Costa e Silva. 
O último encontro do ano 
ocorrerá no dia 18 de outubro, 
no Boa Vista. Sindilojas, Sicredi 
e Master Shopping são os 
patrocinadores da iniciativa.
Valorizar os pequenos gastos. 
Priorizar contas com taxas de 
juros menores. Parcelar apenas 

dívidas grandes. 
Anotar qualquer 
gasto do dia a 
dia. Esses são 
alguns pontos 
importantes 
para o 
planejamento 
financeiro, segundo Alexandre 
Poffo. Ele destaca que as chaves 
para prosperar em tempos de 
crise são a valorização do dinheiro 
e a disciplina nos gastos.
Para Alexandre Poffo e Lena 
Souza, a prosperidade, seja 
financeira, pessoal ou profissional, 
é uma questão emocional 
e de comportamento. “Nós 
precisamos nos livrar de nossas 
crenças limitantes, daquele 
pensamento de que as coisas 
não darão certo, de que não 
há saídas”, afirma Lena.

“A complicação financeira das 
pessoas é uma questão de 
comportamento, pois todos 
nós sabemos fazer contas”, 
acrescenta Alexandre. “Comprar 
uma roupa, presentear alguém, 
fazer compras não é problema 
algum, desde que você planeje 
suas finanças considerando 
isso”, lembra o economista.

•Interessados na palestra do dia 
18 de outubro podem ligar para 
3461-2551 ou mandar e-mail para 
posvendas@cdljoinville.com.br.

Alto astral de Alexandre Poffo e Lena Souza empolga lojistas e 
funcionários que vão às palestras do projeto CDL nos Bairros
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Via Gastronômica 
receberá o 8º 
Stammtisch 
Contagem regressiva para a 
realização do 8º Stammtisch da 
Via Gastronômica. O evento está 
confirmado para 15 de outubro 
(sábado), das 10 às 17 horas, 
na rua Visconde de Taunay.
As inscrições estão sendo 
realizadas em duas fases: de 
22 de agosto a 2 de setembro, 
foram abertas para os 
participantes da edição de 2015. 
A partir de 19 de setembro, são 
aceitas inscrições dos demais 
grupos, desde que estejam de 
acordo com o regulamento 
e seguindo-se a ordem da 
lista de espera. O número 
máximo é de 150 barracas.
Como em 2015, além do 
pagamento do valor da inscrição, 
cada grupo de amigos que 
participar do Stammtisch deverá 

doar dez quilos de alimentos não 
perecíveis, que serão doados 
a entidades assistenciais. 
No ano passado, a sétima 
edição do Stammtisch da Via 
Gastronômica foi realizada no 
dia 17 de outubro. Segundo 
estimativas da Polícia Militar, 
bate-papo, boa música, comida, 
bebida e muita alegria levaram 
mais de 20 mil pessoas à rua 
Visconde de Taunay, com a venda 

de 19.740 litros de chope.
O regulamento do Stammtisch 
2016 está no site da CDL Joinville 
(www.cdljoinville.com.br), que 
promove o evento por meio da 
Câmara Setorial de Gastronomia e 
Entretenimento. Mais informações 
sobre o evento pelo telefone 
3461-2515, com Marcos ou 
Alessandra, ou pelo e-mail 
marcos@cdljoinville.com.br.

Stammtisch realizado em 
2015, que levou mais de 20 mil 
pessoas à Via Gastronômica

Evento marca Dia da Mulher Empresária
A Câmara Setorial de 
Empreendedoras da CDL Joinville 
reuniu associadas e diretores 
da entidade no dia 11 de agosto, 
em evento que marcou o Dia 

Estadual da Mulher Empresária, 
comemorado em 17 daquele 
mês. A programação começou 
com a apresentação, pela sócia 
Maria Salete Rodrigues Pacheco, 

do case de sucesso da Ativa 
Assessoria Contábil, que completa 
25 anos em 2016. Em seguida, 
todos participaram de um jantar 
no salão de eventos da CDL.

Maria Salete (segurando as flores) com as demais empreendedoras da 
câmara setorial, o presidente da CDL, Frederico Cardoso dos Santos, 
e os vice-presidentes José Manoel Ramos e João Steffen 
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Convenção nacional debate novos 
rumos do comércio varejista

De 1º a 4 de setembro, a 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), a 
Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Estado da 
Bahia (FCDL/BA) e a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Salvador 
(CDL Salvador) realizaram a 55ª 
Convenção Nacional do Comércio 
Lojista. O evento reuniu cerca 
de 2.300 dirigentes lojistas e 
empresários de todo o território 
nacional na Praia do Forte, na 
Bahia. Os participantes trocaram 
experiências sobre boas práticas 
adotadas e conheceram ideias 
inovadoras para fomentar 
os negócios. A CDL Joinville 
também esteve presente.

Para o presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro, o encontro foi 
produtivo e importante para nortear 
as ações no setor do varejo. “Todos 
os temas debatidos durante a 
convenção abraçaram bem o que 
nós precisamos fazer não só no 
dia a dia das nossas lojas, mas 
também no dia a dia das nossas 
entidades. O Sistema CNDL 
está preocupado em construir 
um novo rumo. Construir novos 
momentos, construir algo que 
possa nos dar uma longevidade 
bem maior do que a que obtivemos 
até aqui”, destacou Pinheiro.
Confira detalhes do evento 
neste site: www.cndl.org.br.

Comunicado 
aos associados
A partir de outubro deste ano, 
os boletos bancários emitidos 
pela CDL não terão mais a 
opção de múltiplos vencimentos 
com os juros pré-calculados 
no próprio boleto. Em breve 
será comunicada a forma de 
atualização de vencimento via 
website ou direto pelo banco 
Sicredi, momento em que será 
desativado o serviço de reenvio de 
boletos via atendimento da CDL. 
Mais esclarecimentos podem 
ser obtidos no setor financeiro 
da entidade, pelo telefone 
3461-2512 ou pelo e-mail 
cobranca@cdljoinville.com.br.

Nova página 
no Facebook
A CDL Joinville está com uma 
nova página no Facebook. Agora, 
a entidade pode ser encontrada 
como Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Joinville na rede 
social. A nova página foi criada 
depois de problemas tidos com 
a página anterior “CDL Joinville”. 
Curta a nossa nova página e 
fique por dentro de notícias, 
soluções, produtos, ações e 
palestras interessantes ao 
comércio varejista de Joinville.

CDL na convenção nacional: presidente da CDL Joinville, Frederico Cardoso 
dos Santos (à dir.), com a esposa Vera Cardoso dos Santos, e o conselheiro da 
entidade e presidente do Sindilojas, Raulino Esbiteskoski, com a esposa Valdirene Leite

CDL na convenção nacional: José Manoel Ramos, Frederico Cardoso dos Santos, 
Raulino Esbiteskoski, Manfredo Trauer e Ivo Custódio (da esq. para a dir.)
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Relojoaria Klix completa 100 anos
Quando a Relojoaria Klix surgiu, 
Joinville tinha apenas 65 anos 
de colonização, os costumes 
eram outros, os relógios eram 
de dar corda e os carrilhões 
vendidos com maior frequência. 
Em cem anos de existência, o 
comércio da rua do Príncipe viu 
muitas mudanças acontecerem 
e teve de se modificar também 
para chegar ao centenário.
Hoje, quem está à frente do 
negócio é Neusa Klix Fuchsberger, 
a bisneta de Arthur Klix, que 
começou o negócio em 16 de 
agosto de 1916. Aliás, é importante 
dizer que, recentemente, um 
panfleto encontrado por uma 
historiadora aponta o surgimento 
da loja dez anos antes, com o 
nome de Irmãos Klix. Mas o que 
se comemora são os 100 anos 
do comércio na rua do Príncipe.
Neusa praticamente não teve 
contato com seu avô. Ela nasceu 
em maio de 1954 e ele faleceu 
em setembro daquele ano. Da 
história com o avô, sabe através 
de sua mãe que ele ficou muito 
desapontado ao saber que a 
criança era uma menina. A 
expectativa era de um menino, 
um sucessor dos negócios.

Continuidade
Mas foi Neusa quem deu 
continuidade ao negócio da família 
a partir dos anos 2000. Um pouco 
antes de o avô falecer, o pai de 
Neusa, Harry Klix, adquiriu a loja. 

“Meu pai não herdou o negócio, 
ele o comprou”, conta. Relojoeiro, 
Harry aprendeu o ofício com o 
avô, que começou na profissão 
na Alemanha. “Nós tínhamos 
aqui na loja um relógio enorme, 
daqueles altos (pedestal), que 
era uma espécie de trabalho de 
conclusão do curso de meu bisavô 
na Alemanha, mas quando meu 
pai faleceu o relógio foi para um 
tio em São Paulo, já que não havia 
herdeiros homens aqui”, relembra.
Em 1963, a família quase fechou a 
relojoaria. Numa noite de trovoada, 
ninguém escutou o barulho do 
arrombamento da porta e quando 
acordou no dia seguinte a loja 
estava praticamente vazia de 
mercadorias. “Só ficaram os 
produtos que meu pai havia trazido 
de viagem, pois umas madeiras 
caíram e por isso e os assaltantes 
não viram. Também ficaram as 
peças para conserto. O restante, 
eles levaram tudo”, lembra Neusa.

Nova geração
Já tradicional no centro de 
Joinville, os amigos convenceram 
Harry a não fechar o comércio, 
e ele começou de novo. Harry 
faleceu em 1969, seis anos após o 
assalto, e quem tomou a frente dos 
negócios foi a esposa, Verônica, 
e dois irmãos dela. “Meu ideal era 
outro naquela época”, conta Neusa, 
que fez especialização em ensino 
especial e deu aulas até os anos 
de 1970, quando se tornou mãe.

Em 1984, Neusa começou a 
trabalhar na relojoaria e em 2000, 
quando sua mãe se aposentou, 
ela trouxe a nova geração para 
o comércio, os filhos Fabiana 
Klix Fuchsberger e Fábio Klix 
Fuchsberger. “Ela nunca nos 
forçou a ficar aqui. Eu fiquei porque 
descobri que gostava”, diz Fabiana.
Em tanto tempo de existência, a 
relojoaria Klix teve de passar por 
mudanças. Em 2000, deixou de ser 
óptica, com o que havia também 
trabalhado desde 1960. Em 2002, 
começou a vender semijoias e 
pratas, acrescentando opções às 
peças de ouro e aos relógios.

Sempre atual
“A gente está sempre se 
atualizando, observando as 
tendências, os gostos dos 
clientes”, afirma Fabiana. Há 
cerca de cinco anos, a loja tem 
uma página no Facebook e uma 
conta no Instagram. Das redes 
sociais vêm os novos clientes, mas 
também investe em outras formas 
de divulgação, como parcerias 
com lojas de roupas em desfiles 
de moda e blogueiras. Coisas 
impensáveis naquela época em 
que os relógios eram de corda e 
que calejavam os dedos, como 
os de dona Neusa. “Isso aqui é a 
minha vida”, afirma ela, sem ter 
hora para deixar de trabalhar.

Relojoaria Klix 
ontem e hoje. 
Neusa com os 
filhos Fábio e 
Fabiana: sempre 
atentos às novas 
tendências 
de consumo

• Associado: para informar datas especiais que gostaria de divulgar entre em contato pelo telefone 3461-2573

m e m ó r i a
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Novos mecanismos 
de cobrança

Mariela Fabiana Lopes e Alvaro Cauduro – Advogados no escritório CM & HW Advocacia

ARTIGO JURÍDICO

Em vigor desde março deste ano, o Novo Código 
de Processo Civil (NCPC) vem impactando a 
tramitação de diversos processos judiciais, uma vez 
que trouxe à baila novos mecanismos de cobrança 
e de recuperação de valores devidos, objetivando 
uma solução mais célere da via judicial.
Conforme acima mencionado, o Novo Código de Processo 
Civil visa a uma solução mais rápida e viável para ambas 
as partes, vindo a privilegiar a conciliação amigável. 
Segundo o NCPC, o juiz deverá realizar audiência prévia 
de forma a chegar a uma conciliação, devendo esta 
ocorrer antes da apresentação da defesa do réu.
Nessa linha, objetivando a resolução rápida do litígio, o 
NCPC revogou alguns incidentes de defesa e concentrou 
todas as matérias de alegação na própria contestação, 
simplificando a defesa do réu e agilizando o fim da lide.
Dentre as várias mudanças trazidas pelo Novo Código de 
Processo Civil, uma delas é referente à previsão expressa 
da possibilidade de protesto de decisões judiciais (art. 517).
Antes da vigência do NCPC de 2015, a possibilidade 
de protesto de documentos de dívidas dos títulos 
cambiais, como as decisões judiciais, já era prevista 
expressamente na Lei de Protesto, mas nada se 
falava referente à possibilidade dos demais títulos.
Atualmente, com a alteração do Código, entes 
públicos, empresas e pessoas físicas poderão, após 
sentença transitada em julgado (quando não cabe 
mais recurso), solicitar ao magistrado a inscrição 
dos devedores no cadastro de inadimplentes, bem 
como o protesto do título discutido na lide.
A mudança em relação ao protesto é uma em meio 
às várias que se referem à cobrança que o Novo 
Código trouxe. Além do protesto, o credor poderá 
solicitar ao juiz a inclusão do nome do devedor de 

títulos extrajudiciais (cheques, nota promissória, 
contratos, entre outros), após sentença transitada 
em julgado, em cadastro de inadimplentes.
As mudanças referentes às negativações foram 
implantadas em prol da efetividade do processo 
de execução; o legislador incluiu mais um meio de 
desmotivar o devedor ao não pagamento. Essa medida 
não impede o credor de negativar o devedor de forma 
extrajudicial, porém, a veiculação via processo judicial 
inibe qualquer alegação de ilegalidade na negativação.
Ademais, o protesto e a inscrição do devedor nos 
serviços de proteção ao crédito produzem efeito de 
abalar o crédito do devedor na praça. Isso causa grande 
transtorno em seu crédito pessoal, de modo que se 
sinta na obrigação de adimplir a obrigação contida no 
título protestado. Tal alteração constitui importante 
e eficaz instrumento de coerção do devedor.
O novo CPC trouxe, ainda, como inovação novos 
títulos executivos extrajudiciais. É o caso da 
possibilidade de executar as contribuições relativas 
às despesas condominiais, previstas nas assembleias 
gerais ou na convenção condominial, desde que 
haja prova documental hábil (art. 784, inc. X).
Anteriores a essa alteração, os referidos créditos 
deveriam ser apurados em processo de conhecimento 
sob o rito sumário, o que levava muito tempo para 
ser cobrado. Agora eles são objetos de execução 
direta, facilitando o recebimento do débito.
Portanto, como se pode observar, as mudanças trazidas 
pelo Código de Processo Civil objetivam a resolução célere 
dos litígios, objetivando encurtar caminhos que levam a um 
resultado satisfatório, pois a mora processual por vezes 
traz prejuízos maiores até que a própria lide em questão.
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Convenção Coletiva 2016-2017

Lembretes

Caro empresário, estamos 
vencendo mais um ano e nos 
aproximamos da época que tem 
grande significado para todos 
nós. Além da mensagem cristã 
do renascimento, é, também, 
a data mais importante para 
o comércio, que movimenta a 
cidade, gerando empregos e 
tornando-se fonte de renda para 
grande parte da população.
Apesar do ano turbulento, 
apostamos na retomada do 
crescimento e a expectativa é 
de uma leve ou boa melhora 
nas vendas, estimulado pelo 
acréscimo do 13º salário, pelas 
promoções e, principalmente, 
pelo bom atendimento, que 
deve ser um diferencial.

Acreditando no crescimento, 
assinamos a Convenção 
Coletiva de Trabalho deste ano 
com diversos benefícios para 
a categoria representada, além 
de manter todos os demais 
do ano anterior, como, por 
exemplo, os horários natalinos e 
o horário especial de Carnaval.
O ponto principal, acreditamos, 
seja a manutenção da 
possibilidade de compensar as 
horas extraordinárias do mês de 
dezembro, com a exceção dos 
domingos, e também do horário 
não trabalhado no Carnaval, 
que era um compromisso 
assumido pelo Sindilojas.
A Convenção Coletiva está 
disponível, na íntegra, em nosso 

site (sindilojasjoi.com.br), para 
consulta. Amigo empresário, 
reforçamos que a informação 
e a prevenção são os melhores 
remédios para evitar problemas 
no futuro e o Sindilojas está 
à sua disposição para prestar 
quaisquer esclarecimentos e 
ajudar no que for necessário, 
pelo telefone (47) 3026-
2600 ou e-mail jurídico@
sindilojasjoi.com.br.
Sucesso e boas vendas!

Rosalbo Ferreira Júnior - 
Assessor Jurídico do Sindicato 
Patronal do Comércio Varejista 
de Joinville e Região

Horas Extras
As horas extraordinárias 
trabalhadas durante o pe-
ríodo natalino e carnaval 
poderão ser compensadas. 
A data da compensação 
deve ser acordada com o 
empregado. Caso não se-
jam compensadas, as ho-
ras deverão ser quitadas na 
folha de pagamento.

Carnaval
Na segunda-feira de Car-
naval todo o comércio 
de Joinville fechará suas 
portas. As horas não labo-
radas, no total de 8 (oito), 
poderão ser compensa-
das. A empresa que optar 
por fechar na terça-feira 
também poderá compen-
sar o dia. As horas de de-
zembro poderão ser com-
pensadas no Carnaval.

Contratações
As contratações 
temporárias de final 
de ano devem ocorrer, 
preferencialmente, 
através de empresas 
especializadas, conforme 
disposto em lei.

Lanche
As empresas pagarão o 
lanche para o empregado 
somente após a 
segunda hora extra, 
no valor de R$ 15,00.
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Horário para o 

Carnaval 
de 2017 

do Comércio 
de Rua

25/2/2017 - sábado
Até às 13 horas

26/2/2017 - Domingo
FECHADO

27/2/2017 - 
Segunda-feira
FECHADO

28/2/2017 - Terça-feira
OPCIONAL

1º/3/2017 - Quarta-feira
NORMAL

Horário 
Natalino 

para o 
Comércio 

de Rua

1º a 2/12/2016 - Quinta a sexta
HORÁRIO NORMAL

3/12/2016 - Sábado
Até às 17 horas

4/12/2016 - Domingo
FECHADO

5 a 9/12/2016 - Segunda a sexta
Até às 20 horas

10/12/2016 - Sábado
Até às 18 horas

11/12/2016 - Domingo
Das 15 às 21 horas

12 a 16/12/2016 - 
Segunda a sexta
Até às 21 horas

Dia 17/12/2016 - Sábado
Até às 21 horas

Dia 18/12/2016 - Domingo
Das 15 às 21 horas

19 a 23/12/2016 - 
Segunda a sexta
Das 9 às 22 horas

24/12/2016 - Sábado
Até às 16 horas

25/12/2016 - Domingo
FECHADO

26 a 30/12/2016 - 
Segunda a sexta
HORÁRIO NORMAL

31/12/2016 - Sábado
FECHADO

1/1/2017 - Domingo
FECHADO 

2/1/2017 - Segunda
HORÁRIO NORMAL



e c o n o m i a

20

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Contracapa.pdf   1   13/09/2016   10:56:08


