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Retorno do
estacionamento rotativo
está mais próximo
págs. 2, 4 e 5

Antes de acompanhar a votação e a aprovação do projeto,
a CDL participou de dois dias de discussões na Câmara de
Vereadores de Joinville: união pelo bem da cidade

CDL publicará
as fotos de
sua história
pág. 3

Prefeitura lançou o edital para escolha da empresa responsável pelo
serviço no dia 2 de agosto e, segundo o Detrans, a abertura das propostas
ocorre no dia 4 de setembro: volta está prevista para início de 2019

Os desafios
da gestão de
negócios
págs. 6 até 9

Homenagem
para cinco
empresas
págs. 10 até 14

e d i t o r i a l

Consenso
pela cidade
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Lojas fechadas. Centro cada vez
mais vazio, exposto à criminalidade.
Comerciantes revoltados. Motoristas
irritados. Consumidores sem
paciência para ir às compras
na área central. Perdas para o
comércio e serviços como bancos,
cartórios, escritórios e clínicas,
enfim, para toda a cidade. Assim
está Joinville faz cinco anos, desde
que o estacionamento rotativo foi
suspenso. Uma realidade que está
prestes a mudar nos primeiros
meses de 2019, se tudo der certo.
No início de agosto a Prefeitura
finalmente lançou o edital de
licitação para definir a empresa
responsável pela reinstalação do
serviço. O caminho que levou até
este ato foi permeado de discussões
e expectativas, mas parece ter sido
vencido, para o bem de Joinville.
O novo projeto do estacionamento
rotativo começou a ser construído
pelo Executivo em 2014, junto às
discussões do Plano de Mobilidade

do município, aprovado em
2016. No mesmo ano houve o
encaminhamento e a aprovação da
lei que regulamentou o serviço.
Depois disso, por aproximadamente
18 meses o modelo do projeto
foi desenvolvido pela Prefeitura
e aprovado (neste ano) pelo
Tribunal de Contas do Estado.
Os penúltimos capítulos foram
uma audiência pública que
discutiu o edital, os debates na
Câmara de Vereadores sobre
alterações na lei e o lançamento
da licitação. O fim da história é o
esperado retorno do serviço.
Reuniões na Prefeitura e no
Legislativo e a votação do projeto no
Plenário foram acompanhadas bem
de perto pela CDL, que tem muito a
agradecer pelo esforço do Executivo
e da Câmara de Vereadores para
superar os muitos obstáculos.
Optaram pelo consenso em favor
da cidade e merecem aplausos.
Executivo e Legislativo agiram com
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responsabilidade, bom senso e
visão correta de que era preciso
agir para preservar o comércio, os
serviços e o centro de Joinville.
Pode não ser o projeto perfeito,
mas não poderíamos correr o
risco de ficarmos outros tantos
anos sem este serviço essencial
para a valorização do centro e,
consequentemente, de toda a cidade.
O que não podemos aceitar é que
o município tenha de continuar se
submetendo a leis federais, como é o
caso da multa prevista no projeto do
estacionamento rotativo, em função
das exigências do Código de Trânsito
Brasileiro. Urge que as forças
políticas de Joinville, da região e de
Santa Catarina atuem no sentido de
que leis federais deixem de interferir
de uma vez por todas em assuntos
municipais. O que é do município
deve ser definido pelo município.
Nada mais justo e coerente.
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CDL organiza
fotos de seus
53 anos de
história
Historiadora Marta Regina
Heinzelmann e diretor Jorge
Domingues identificam as
fotos arquivadas na CDL

Mais de 50 anos de história em
imagens. A CDL de Joinville iniciou
em março de 2018 um trabalho
de resgate histórico de fotografias
e informativos relacionados à
entidade. O material inclui imagens
dos fundadores e das primeiras
diretorias da CDL, de eventos,
campanhas e inúmeros momentos
importantes não apenas para a
CDL, mas também para Joinville.
O trabalho de identificação e
organização das fotografias
foi realizado pela historiadora
Marta Regina Heinzelmann,
sob a coordenação do diretor
superintendente da CDL,
Jorge Domingues. Quase
3 mil fotografias foram
analisadas para identificação

e mais de 1.500 informativos
estão sendo catalogados.
“Organizar esses registros já era
desejo da CDL há tempo. Nós
precisamos preservar nossa
história, organizar nossa trajetória
e identificar as pessoas que
construíram e contribuíram com
a CDL. E, além disso, dar acesso
público a esse material, que conta
também em imagens a história de
Joinville”, afirma Jorge Domingues.
Mais de 20 pessoas foram
envolvidas no processo de
identificação das fotografias, entre
ex-presidentes, funcionários e
antigos moradores de Joinville,
além de consultas a documentos
e matérias do Arquivo Histórico da
cidade. “Quanto mais tempo têm

Todas as fotos serão publicadas no site da entidade

as fotografias, mais desafiador
é o processo de identificação”,
explica Marta. Algumas imagens
remontam à década de 1960.
“A fotografia recupera informações
sobre os momentos vividos que
não conseguem ser registrados
nos documentos como atas,
acordos, correspondências”, afirma
a historiadora. “Sem sombra de
dúvidas, esta é uma atividade
muito instigante para quem
trabalha com a história, com a
memória e com os processos
evolutivos das instituições. É
muito interessante observar
os diferentes desafios que
vão sendo colocados para as
instituições ao longo dos anos”.
Após a finalização da identificação
de pessoas e momentos, a
CDL irá disponibilizar todo o
material na internet, em seu
site (www.cdljoinville.com.br).
A previsão é de que em agosto
os arquivos já comecem a ser
colocados para acesso.
Caso alguém reconheça
pessoas, locais ou momentos
que não estejam identificados
nas fotografias divulgadas,
pode entrar em contato com a
CDL para repassar informações
pelo e-mail comunicacao1@
cdljoinville.com.br ou telefone
3461-2573, com Patricia.
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Volta do estacionamento
rotativo bem mais próxima
Após mais de cinco anos suspenso, o
estacionamento rotativo de Joinville
deve voltar à ativa no início de 2019,
caso os próximos trâmites sigam
sem sobressaltos. Para chegar até
aqui o caminho foi longo, repleto de
prejuízos, cobranças e discussões.
A falta do estacionamento é sentida
por lojistas, pelo setor de serviços,
por moradores da área central e
consumidores de toda a cidade, que
viram a região se esvaziar, abrindo
espaço para a criminalidade. Ir ao
Centro de carro para fazer compras
ou tratar de outros assuntos deixou
de ser uma opção para uma grande
parcela dos joinvilenses, pois estacionar
virou tarefa quase impossível.
Os últimos debates, que definiram a
aprovação das alterações no projeto
apresentado pela Prefeitura, ocorreram na
Câmara de Vereadores nas tardes de 16 e
17 de julho. Ainda na noite de 17 de julho
houve as duas votações necessárias do
projeto, o que foi possível por ter sido
apresentado em “regime de prioridade”.
Houve apenas um voto contrário, o
do vereador Maurício Peixer (PR).
A etapa seguinte foi o lançamento do
edital, em 2 de agosto. A perspectiva do
Departamento de Trânsito do município
é de que o processo de licitação dure em
torno de 45 a 50 dias. Em 4 de setembro
deve ser definida a empresa capacitada
e que ofereça o menor valor de tarifa. O
serviço então deverá ficar em teste por 15
dias. Se aprovado, a empresa confirmada

Estacionar na área central de Joinville é tarefa quase
impossível, pois veículos ficam o dia inteiro nas vagas

para operar o estacionamento rotativo
deve implantar o serviço em até 90
dias, ou seja, em janeiro ou fevereiro de
2019, “considerando que tudo aconteça
normalmente”, reforça o diretorexecutivo do Detrans, Glaucus Folster.
A CDL de Joinville acompanhou o
assunto de perto, sempre destacando
ao Executivo a importância do serviço
para a cidade. Também participou das
reuniões na Câmara de Vereadores que
debateram as alterações no projeto,
principalmente o item relacionado
à multa, determinada por legislação
federal. No final, a entidade comemorou
o consenso do Legislativo que garantiu
a aprovação do texto, sem emendas.

Em Carta Aberta publicada na edição do
jornal “A Notícia” de 24 de julho, a CDL
foi a público “agradecer o Executivo e
o Legislativo municipais pelo esforço
empreendido por esses dois poderes para
superar os obstáculos burocráticos e de
ordem legal na execução e aprovação
do projeto que novamente institui o
estacionamento rotativo na cidade”.
Os associados da CDL também tiveram
oportunidade de conhecer os detalhes
do novo sistema. Em 4 de julho, muitas
dúvidas foram tiradas em mais uma
Reunião Plenária da entidade sobre o
assunto. Neste dia, a CDL recebeu o
diretor-executivo do Departamento de
Trânsito (Detrans), Glaucus Folster.

Por que a demora

Antes de ir a plenário para votação, projeto foi
debatido em duas reuniões das comissões
do Legislativo: a CDL esteve presente
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Diretor do Detrans (à esq.) explicou o
projeto do estacionamento rotativo
em plenária da CDL no dia 4 de julho

O diretor-executivo do Detrans explica
que o novo projeto do estacionamento
rotativo começou a ser construído junto
às discussões do Plano de Mobilidade
do município, que foi aprovado em
2016. “No mesmo ano tivemos o
encaminhamento e aprovação da lei que
regulamentou o estacionamento rotativo.
De lá para cá, durante aproximadamente
18 meses, a modelagem do projeto foi
desenvolvida e aprovada pelo Tribunal
de Contas do Estado. Culminamos com
a recente audiência pública do edital e
as últimas necessidades de alteração
na lei”, lembra Glaucus Folster.
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Prazos – O lançamento oficial do
edital de licitação ocorreu no dia 2
de agosto. A perspectiva do Detrans
é que o processo de licitação dure
em torno de 45 a 50 dias. A partir
daí, em até 90 dias o serviço estará
operando, ou seja, em janeiro ou
fevereiro de 2019. “Considerando que
tudo aconteça normalmente”, diz o
diretor-executivo do Departamento de
Trânsito (Detrans), Glaucus Folster.
Garantia – “A Prefeitura teve zelo
cautelar na condução do processo,
para que não haja surpresas”,
afirma Glaucus Folster. Mas não há
100% de garantia de que empresas
reprovadas na licitação não façam
questionamentos na Justiça.
Valores – O valor do contrato com
a empresa é de R$ 315 milhões ao
longo de 20 anos. Neste período de
duas décadas, será feito um repasse
total de R$ 60 milhões à Prefeitura,
diluídos mensalmente, relativos aos
20% previstos no contrato.
Reajustes – A concessão será feita
por fluxo de caixa. Neste caso, serão
analisados entre quatro a cinco
índices que compõem a tarifa. A cada
três anos será feito um recálculo, o
que pode levar a um aumento ou
diminuição do valor, dependendo do
fluxo de caixa.
Número de vagas e descentralização
– O serviço começa com 2.100
vagas, nos mesmos espaços
anteriores, apenas com as
adaptações necessárias por conta

+

de mudanças que tenham ocorrido
nas ruas atingidas. Em 24 meses
serão incluídas mais 1.100 vagas,
com a expansão do sistema para
bairros próximos ao centro, como
Anita Garibaldi, Atiradores, Bucarein
e América. Há ainda a possibilidade
de descentralização para bairros da
periferia, caso haja necessidade.
Novidade – Além de automóveis e
motos, o sistema prevê espaço para
estacionamento de bicicletas. Motos
pagarão a metade do valor e para
bicicletas será gratuito.
Horários – O estacionamento rotativo
funcionará das 8h30 às 18h30, de
segunda a sexta-feira, e das 8 às 13
horas, no sábado.
Valor e fracionamento – O valor
máximo da hora de estacionamento é
de R$ 3,50, mas pode ficar menor no
processo de concorrência. Ganhará a
empresa que oferecer o menor valor
da tarifa. E o usuário poderá fracionar
o uso de 15 em 15 minutos, pagando
somente o tempo que usar.
Tolerância – Haverá 15 minutos de
tolerância inicial na vaga não só para
casos especiais, como em farmácias,
mas para todos os motoristas. A
Prefeitura também incluiu 5 minutos
de tolerância no final dos créditos ou
no tempo do estacionamento.
Parquímetros – O parquímetro, que
será uma das formas de o motorista
obter créditos para usar as vagas
disponíveis, virá com inovações, não

se restringindo ao uso de moedas.
Vai permitir, por exemplo, recarregar
o cartão e ter acesso remoto. O
sistema funcionará por meio de
aplicativo eletrônico (celular, tablet),
parquímetros e pontos de venda
de crédito. Essa forma de controle
permitirá ao usuário pagar o tempo
exato em que ocupar a vaga. As
vagas serão numeradas e vinculadas
às placas dos veículos que as
utilizarem.
Fiscalização – Serão
disponibilizadas informações
em tempo real do sistema com
o Departamento de Trânsito, o
que garantirá maior rapidez na
fiscalização pelos profissionais do
setor nas ruas abrangidas.
Multas – Motoristas notificados
não terão mais a possibilidade
de regularização, ao contrário
do que ocorria anteriormente.
Conforme previsto no Código de
Trânsito Brasileiro, o infrator terá
de pagar multa grave (R$ 195,00
+ 5 pontos na carteira). As multas
serão aplicadas por agentes do
Detrans, sem a necessidade de
estarem presentes no local onde
for registrada a irregularidade. O
diretor-executivo do Departamento
de Trânsito de Joinville, Glaucus
Folster, explica que será
semelhante ao que acontece com
os equipamentos de fiscalização
eletrônica: “O nosso agente usará
os dados capturados/registrados
de forma controlada para lavrar a
infração”, informa Glaucus.
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Pesquisa da CDL
mostra quais são
os principais
desafios à gestão
de negócios
Pesquisa está sendo realizada por Bruna Leal

Em abril deste ano, a CDL
Joinville começou uma pesquisa
de relacionamento com os
associados. O levantamento
tem três finalidades: atualizar o
cadastro dos associados; entender
melhor quais os principais
objetivos e desafios das empresas;
e encontrar a melhor forma de
comunicação com quem se
associa à CDL.

A previsão é de que a pesquisa seja
concluída em novembro deste ano,
mas um relatório prévio já apontou
algumas demandas importantes
do empresariado.
Quando questionados sobre os
maiores desafios em relação
à gestão do negócio, algumas
necessidades são comuns a boa
parte dos entrevistados. São
elas: conquistar novos clientes,

fazer a cobrança e o controle
de inadimplentes, atendimento
e fidelização de clientes e
contratação de pessoas.
A fim de ajudar os associados
em cada uma dessas demandas,
serão destacados a seguir alguns
serviços que a CDL oferece, além
de orientações que podem ajudar a
suprir necessidades dos negócios.

Como contratar as pessoas certas?
A contratação de pessoas apareceu
como um dos grandes desafios
das empresas. Identificar o perfil
adequado para cada função é
fundamental, por isso, tenha claro
qual o cargo e também as principais
atividades que a pessoa vai exercer.
O próximo passo é pensar nas
características necessárias para
o bom desempenho da função,
como ter raciocínio lógico, ser
comunicativo, metódico, criativo
e organizado. Uma atividade
técnica, por exemplo, exige alguém
objetivo, que lide bem com prazos,
sob pressão e seja focado em
resultados. Para uma atividade de
contato com clientes é preciso que
a pessoa saiba construir parcerias,
tenha persuasão, saiba ouvir.
É importante que o entrevistador
identifique, pelo currículo
dos candidatos, os trabalhos
anteriormente exercidos e explore
durante a conversa o que faziam em
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cada um deles, a fim de identificar
se as características que a empresa
busca foram aplicadas na prática
em outras ocupações.
É mais interessante investir nas
experiências reais do que em
situações hipotéticas para saber
o que o entrevistado faria. Numa
entrevista de emprego, quem
busca a vaga pode dar respostas
excelentes, mas ser totalmente
diferente na prática.

É preciso ficar atento às
contrariedades. Um exemplo: o
candidato afirma que é muito
organizado, mas sua roupa não está
alinhada no dia da entrevista.
As perguntas pessoais também
interessam. Elas vão apontar
ao entrevistador o jeito de ser
do candidato. Neste sentido, é
importante saber sobre hobbies,
filmes, tipos de música, comida.
Essas perguntas também ajudam
o candidato a ficar mais à vontade
e até demonstrar algo que o
entrevistador ainda não tenha
percebido.
Para auxiliar os lojistas nesta
situação, neste ano a Federação
das Câmaras de Dirigentes Lojistas
(FCDL) de Santa Catarina irá lançar
um novo serviço: um banco de
currículos que os associados da
CDL poderão utilizar para suas
contratações. O serviço está na
fase piloto.
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Ferramentas para conquistar clientes
Entre os serviços
oferecidos pela CDL
para divulgação do
negócio estáo anúncios
no informativo “CDL
em Ação” e e-mail
marketing

Apontada como um dos principais
focos da gestão do negócio pelos
entrevistados, a conquista de
novos clientes depende de fatores
como cenário econômico e nível de
consumo das pessoas, divulgação
da marca, diferenciação em relação
ao concorrente e política de preços
coerente com o público-alvo.
Estudar o mercado consumidor e os
concorrentes é ponto fundamental
para adotar em seu negócio um
diferencial do que já está disponível
no mercado, seja em relação
a valores, ao atendimento, à
experiência de compra, às formas de
venda e ao pagamento.
É preciso adotar medidas que façam
sentido e que sejam adequadas
para seu público-alvo. Por isso é
importante conhecê-lo: faixa etária,
gênero, poder aquisitivo, profissão,
motivos que o levariam a comprar
o produto/serviço oferecido, o que
gosta de comprar, entre outros
fatores. O público consumidor é
a razão do seu trabalho. Por isso,
preços, políticas de pagamento,
layout da empresa e comunicação
devem ser adequados a ele.

Divulgação
A CDL tem dois serviços que são
direcionados à divulgação das
empresas associadas: o envio de

e-mail marketing e o anúncio no
informativo “CDL em Ação”. Por um
valor bastante competitivo, a CDL
divulga a empresa interessada para
uma base de 60 mil contatos, entre
empresários e consumidores finais.
O associado envia para a CDL a
comunicação que gostaria de fazer e
o setor de Marketing faz o envio para
a base de contatos.
O conteúdo a ser divulgado interfere
muito no resultado final do trabalho.
Uma comunicação clara, com uma
linguagem correta e visualmente
atrativa, chama atenção e transmite
confiança ao público.
A CDL também oferece espaços para
anúncios dentro deste informativo,
o “CDL em Ação”. Com tiragem
de 2 mil exemplares, a revista é
entregue a todos os associados da
CDL e também a entidades e órgãos
públicos da cidade.
Apoiar e patrocinar eventos que
atinjam seu público-alvo e ofereçam
como contrapartida a divulgação
de sua empresa também pode ser
uma boa opção para alcançar novos
clientes e se tornar referência no
segmento de atuação.
Somada a essas possibilidades
está a divulgação da empresa no
ambiente virtual: criação de site,
página no Facebook, página no
Instagram, uma conta no LinkedIn
ou no Pinterest, dependendo do
ramo de atuação, é indispensável.

Recentemente, a CDL firmou parceria
com a Joinvix, empresa associada
à Câmara de Tecnologia e Inovação
especializada no desenvolvimento
e hospedagem de sites para
a prestação de serviços com
descontos para associados da CDL.
A parceria garante ao associado da
CDL consultoria presencial de 1 hora
para inclusão digital empresarial,
sem custos; hospedagem de site
em qualquer plano por 1 ano, sem
custos; e desconto de 20% no
primeiro ano de locação de site. A
Joinvix foi a empresa responsável
pelo novo site da CDL
(www.cdljoinville.com.br).

Capacitações
Em 2018, a CDL ofereceu duas
capacitações sobre mídias digitais:
“Whatsapp para Negócios e
Marketing Digital”, com o especialista
Juarez Miglioli, realizada em março.
No dia 4 de setembro, a CDL oferece
a palestra “Instagram para Pequenos
Negócios”, com a designer Júlia
Costa Reis e a especialista Marketing
Digital, Paula Rodrigues Leão, sócias
da agência 2BeeKind. A capacitação
custa R$ 50,00 para associados à
CDL e R$ 90,00 para não associados.
Interessados podem se inscrever
pelo e-mail comercial2@cdljoinville.
com.br ou pelo telefone 3461-2548.
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Cobrança
e controle
de clientes
inadimplentes
Consultas ao SPC proporcionam
segurança para as vendas

O Sistema de Proteção ao Crédito
(SPC) existe para proteger
de clientes inadimplentes as
empresas que trabalham com
crediário, boletos ou outras formas
cujo pagamento não é assegurado.
Por meio de consultas ao SPC,
especialmente as mais detalhadas
e personalizadas, que conseguem
identificar a probabilidade de
alguém se tornar inadimplente,
as empresas devem adotar
políticas de pagamento diferentes
para determinados tipos de
consumidores.
Para os bons pagadores, invista no
crediário, para fidelizar o cliente.
Para aqueles que o sistema indicar
média probabilidade de se tornar
inadimplente, assegure-se pedindo
uma entrada maior e menor
quantidade de parcelas. Aos que
já são inadimplentes ou têm muita
chance de se tornarem, ofereça o
cartão de crédito como forma de
pagamento.
“O sucesso da cobrança começa
na venda”, afirma Valdemir Manoel
da Silva, especialista em crédito e

Workshop para uma
comunicação eficaz
Em setembro, de 24 a 27, a CDL
oferecerá o workshop “Oratória A arte da comunicação eficaz”,
com a fonoaudióloga Monika
Schlünzen Monguilhott. A
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cobrança da FCDL/SC.
“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.
Mesmo se protegendo da
inadimplência, ela ainda pode
ocorrer. Nesses casos, é
fundamental ter uma política de
cobrança bem amarrada. Segundo
Valdemir, este 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 das novidades de
produtos ou serviços da empresa e
aproveita para sugerir a ele que dê
uma olhada nas novidades quando
ele for até o estabelecimento pagar
sua parcela. Assim você já o está
lembrando que precisa pagar”,
indica Valdemir.

profissional foi responsável pela
implantação do programa de
treinamento fonoaudiológico da
RBS TV, aperfeiçoando repórteres
e apresentadores. O objetivo do
workshop é ajudar a melhorar a
performance comunicativa dos

Registro com Boleto
Para fazer a cobrança é fundamental
que o lojista tenha os dados dos
clientes atualizados no sistema. E
foi para aumentar o contato com o
cliente e facilitar o pagamento da
dívida que o SPC lançou o Registro
com Boleto, serviço disponível na CDL
Joinville desde 2016.
Quando uma pessoa é incluída no
SPC, o sistema gera um boleto para
que ela possa quitar a dívida sem ter
que ir ao estabelecimento 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 que irá para o SPC”.
Outra ferramenta do sistema é o
envio de SMS de aviso ao cliente
sobre o registro no SPC, que
vai acompanhado do código de
barras do boleto para a quitação
da dívida. São facilidades e formas
de comunicação para tornarem o
processo mais efetivo.

participantes, aperfeiçoando
suas habilidades de fala, voz e
apresentação de ideias e persuasão.
Mais informações sobre esse
treinamento estão na aba “Eventos”
no site da CDL:
www.cdljoinville.com.br.
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Atendimento e fidelização
O crediário próprio não é apenas
uma opção de pagamento que as
empresas oferecem aos clientes.
Ele é uma ferramenta de marketing,
de relacionamento e fidelização.
Um meio de estar em contato
todos os meses com as pessoas
que compram de você.
Mas somente adotar um crediário
próprio não basta. Atender
adequadamente às pessoas é
fundamental para que elas tenham
respeito e preferência por sua
empresa. De acordo com Daniel
Fonseca, especialista em Marketing
que ministrou neste ano a palestra
“Excelência do Atendimento” na
CDL, o bom atendimento começa
com o cumprimento inicial e
passa pela identificação do perfil
do cliente e a melhor forma de

Polícia Civil
agradece
apoio da CDL

Lojistas dão boas-vindas aos policiais

comunicação com ele.
“O atendente tem que se colocar
de verdade no lugar do cliente,
perguntar o que deseja, o que está
buscando, suas necessidades. Se
não sabe, deve sugerir alguma coisa”,
indica Daniel. Segundo o especialista,
existem diferentes perfis de clientes,
os quais o atendente precisa
identificar para adotar a melhor
comunicação possível.
Por exemplo: os clientes que
aparentam ser práticos, que pedem
objetivamente por algum produto,
gostam de ser atendidos de
forma mais rápida e assertiva; os
detalhistas, que gostam de analisar
as pessoas, não demonstram muita
pressa, gostam de saber mais sobre
produtos ou serviços, desejam sentir
firmeza nas informações que o

O

presidente da CDL de
Joinville, Frederico
Cardoso dos Santos,
recebeu em junho uma
homenagem da delegada
regional da Polícia Civil, Tânia
Harada. Ela entregou uma placa
de agradecimento pelo apoio
do empresário aos policiais
civis da cidade e o envolvimento
dele em prol da segurança
pública. “Você é um exemplo
a ser seguido”, diz a placa.
Além do projeto “Joinville
Mais Segura”, encabeçado por
Fredy, a CDL está apoiando

atendente passa a eles; os amáveis
são aqueles de fácil relacionamento,
que apresentam gestos suaves,
querem atenção do atendente; e os
comunicativos gostam de falar e
querem reciprocidade.
Além do pessoal, existem muitas
outras formas de atendimento
aos clientes: por e-mail, telefone,
SMS e redes sociais. Dar atenção,
mostrar-se disposto a ajudar, pedir
desculpas quando identificar algum
erro e ser solícito, buscando resolver
as dúvidas ou indicando soluções,
é fundamental. Diante de um bom
atendimento, o cliente não apenas
sai satisfeito, como passa a ter
sua empresa como referência,
especialmente se passar confiança
em todas as informações sobre os
produtos ou serviços que oferece.

ações de aproximação entre
a Polícia Civil e o comércio
local. Os lojistas estão sendo
convidados a colocar em suas
vitrines cartaz informando que
a polícia é sempre bem-vinda
em seu estabelecimento.
A ideia da campanha é simples:
que os policiais possam ter
acesso a wifi, água, café,
telefone e banheiros nas lojas
que aderirem à campanha. O
comerciante interessado deve
entrar em contato pelo e-mail
comunicacao1@cdljoinville.
com.br e solicitar o cartaz.

Fredy recebe homenagem da delegada Tânia Harada
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Homenagens à dedicação
Como em edições anteriores, o “CDL em Ação” traz, nesta edição, um pouco da história de empresas que são
exemplos de sucesso em Joinville e já fazem parte da memória da cidade. Confira nas páginas seguintes:

FARMÁCIAS CORADELLI

Quatro décadas de amizade com Joinville
Valdir e a esposa, Maria
da Graça; o presidente
da CDL, Frederico
Cardoso dos Santos;
Gentil e a esposa, Rejane
Margaret, na homenagem
realizada pela CDL

A primeira farmácia foi aberta em
1978 na rua Monsenhor Gercino

O

ano de 2018 está sendo
de comemorações para
os Coradelli. Os 40 anos
da primeira farmácia da família,
completados em maio, tiveram
direito a homenagens da CDL
e da Câmara de Vereadores.
Irmãos, filhos, sobrinhos e netos
foram recepcionados pela CDL
na Reunião Plenária de 4 de
julho. Os associados e demais
convidados conheceram um
pouco da trajetória da família na
área de saúde em Joinville.
Tudo começou com Gentil e Valdir.

10

Os dois vieram de Rio do Sul, onde
já atuavam como enfermeiros na
região. Gentil resolveu investir seu
FGTS na abertura de uma farmácia,
em uma sala de 3 x 4 metros, na
rua Monsenhor Gercino, zona Sul
da cidade. Era maio de 1978.
A primeira unidade se multiplicou.
Hoje a família comanda uma
clínica de estética, uma academia
de ginástica, uma academia
de pilates, uma clínica de
massagem e oito farmácias.
“Estamos vivos porque fizemos
aquilo que gostamos, e com

muito amor”, afirma Gentil, 40
anos depois. O gosto por cuidar
dos outros veio do seio da
família. A mãe de Gentil e Valdir,
dona Olívia Coradelli, em uma
época de recursos escassos,
foi parteira e ajudou mais de
5 mil crianças a nascerem no
interior de Santa Catarina.
Os Coradelli adotaram desde o
início uma filosofia de prestação
de serviços à população que
envolve muito mais que a simples
venda de medicamentos.
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Confiança e prevenção
Além de profissionais capacitados,
as farmácias e os outros
estabelecimentos oferecem
ambiente familiar e mantêm uma
relação de amizade e confiança
entre funcionários e clientes.
A família de empreendedores
enfrentou muitos planos econômicos
e a concorrência de grandes
grupos. Mas com o atendimento
diferenciado, os empreendimentos
da família Coradelli chegaram
firmes e fortes a 2018.
Os primeiros anos em Joinville
estão guardados no coração e na
memória de Gentil, que acompanhou
as muitas mudanças no setor
em quatro décadas de trabalho.
Quando ele começou a trajetória

a
em Joinville, a cidade tinha um
posto de saúde, e hoje tem 56.
Havia 16 farmácias - e Gentil ainda
lembra dos antigos proprietários.
Hoje há 200 estabelecimentos.
Além de atender diariamente
na farmácia da rua João Costa,
Gentil Coradelli, que é ex-vereador,
atualmente é vice-presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de
Produtos Farmacêuticos de Joinville e
Região, vice-presidente da Federação
do Comércio de Santa Catarina
(Fecomércio), membro do Conselho
Municipal de Saúde do Itaum, da
Associação de Moradores do Itaum
e da Comissão de Reforma do PA Sul
e conselheiro da CDL de Joinville.
Com uma atuação tão presente na
comunidade, ele sabe muito bem do

que está falando quando destaca
a preocupação com algumas
mudanças de comportamento. Ele
constata, por exemplo, exageros na
indicação de medicamentos e no
consumo de alimentos com muito
agrotóxico, o que leva a tumores e
câncer, doenças que mais matam
hoje no mundo. “Temos uma multidão
obesa e hipocondríaca”, afirma.
Prevenção é uma das saídas para
mudar este quadro, acredita Gentil.
Pensando nisso, o grupo Coradelli
fez um projeto de horta-piloto
de frutas e verduras que podem
prevenir e tratar doenças. A ideia
é levar a iniciativa aos colégios.
Como se pode constatar, os Coradelli
vão estar presentes na vida dos
joinvilenses por muito tempo.

Os Coradelli também foram
homenageados pela Câmara
de Vereadores, por indicação
de Rodrigo Coelho (à esq.)

11

m

e

m

ó

r

i

a

Os irmãos Minéia, Clécio
e Clarice Giacomelli foram
homenageados pela
Câmara de Vereadores, em
proposição apresentada
por Rodrigo Fachini (à dir.)

Família unida pelo empreendedorismo

O

s irmãos Clécio, Clarice e
Minéia Giacomelli ganharam
homenagens da Câmara de
Vereadores pela trajetória de sucesso
no comércio de Joinville. Eles estão
no comando das Lojas Expressiva
(25 anos), Clarice Modas (25 anos)
e Turma da Cuca (20 anos). Cada
loja se especializou em públicos
específicos: moda masculina,
moda feminina e moda infantil e
infanto-juvenil, respectivamente.
A sessão especial foi realizada
no dia 4 de julho, em proposição
apresentada pelo vereador Rodrigo
Fachini. Nestas páginas, você vai
conhecer um pouco da história
desta família de empreendedores.

Expressiva, para o
público masculino
A primeira loja do clã Giacomelli
foi inaugurada em 10 de agosto
de 1992. Clécio e Clarice deram
vida à Expressiva. “Atendi a um
convite da minha irmã Clarice, que
já tinha experiência neste ramo. Eu
trabalhava na indústria e sempre
quis ter um negócio próprio. Como
eu e Clarice estávamos muito
ligados, por sermos gêmeos, ela

me convidou para criarmos uma
loja. Juntamos a experiência dela,
a minha determinação e a vontade
de vencermos”, conta Clécio.
Ele e a irmã uniram forças e fundaram
a Moda Expressiva, que se tornariam
a Expressiva Homem e depois a
Expressiva, que é a denominação
atual. “Realizei o sonho de ter uma
empresa que se diferenciasse no
mercado e que atendesse ao gosto
de cada cliente, além de prestar um
atendimento personalizado, sempre
trazendo novidades”, destaca o lojista.
As dificuldades iniciais, como o
pouco capital de giro e as longas e
cansativas viagens de compras, por
estradas não duplicadas, foram pouco
a pouco vencidas. Sem funcionários,
os irmãos cuidavam de tudo. “A
resiliência, a persistência e a vontade
de vencer foram sempre maiores
que as dificuldades”, afirma Clécio.
Pai de Bruno e Isabela, o empresário
faz um agradecimento especial
ao apoio da esposa, Patricia
Gonçalves Giacomelli. “Ela sempre
esteve e está ao meu lado na
Expressiva, ajudando a administrar
e contribuindo com seu talento no
dia a dia da empresa. Uma mulher
de muita visão e fibra”, enaltece.

A longevidade da Expressiva, hoje
com 22 funcionários, não deixa
dúvidas de que o sonho e a luta
valeram (e valem) a pena.

Clécio e a loja Expressiva
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Clarice, expert
em moda feminina
Clarice Giacomelli Rodrigues da
Silva também tem histórias de
resiliência e sucesso para contar
sobre sua Clarice Modas, cuja história
começou em agosto de 1992.
A empreendedora lembra que, a
princípio, a loja foi pensada como
um recomeço profissional, depois
de uma fase muito difícil, que foi a
perda de seu noivo. “Resolvi propor
sociedade ao meu irmão gêmeo
Clécio, para dar continuidade
a um sonho interrompido pela
fatalidade. Começamos a
planejar um novo horizonte para
nossas vidas”, relata Clarice.
Os dois então criaram a Moda
Expressiva, com a expectativa de
se especializar no público feminino.
Em 2001, já com uma clientela

consolidada, os irmãos decidiram ir
além e cada um seguiu no segmento
com o qual mais tinha expertise:
Clécio com o público masculino,
atendido pela loja Expressiva, e
Clarice com o público feminino,
dando vida à Clarice Modas. Ela
hoje comanda o negócio com o
marido, Márcio Rodrigues da Silva.
Estar em destaque há tanto tempo
em um mercado tão acirrado como
o comércio de moda feminina tem
os porquês. “Sempre pensamos
muito em nossos clientes,
promovendo desfiles e eventos, além
de estarmos em busca constante
no aprimoramento da equipe e na
qualidade do atendimento”, destaca
Clarice. “Temos a satisfação de
atender à segunda geração de muitas
clientes que estiveram e ainda estão
juntas desde a inauguração da loja”.
Clarice e a loja que leva seu nome

Turma da Cuca, para
crianças e adolescentes
Apaixonada por crianças, com sangue
de empreendedora nas veias e
inspirada pelos irmãos Clécio e Clarice,
Minéia resolveu, aos 19 anos, vender
seu Fiat Uno para abrir uma loja
infantil. A Turma da Cuca está na ativa
há mais 20 anos: nasceu em 1º de
abril de 1997, com o nome By Cuca.
Minéia começou sem funcionários
(hoje tem sete).Também não
tinha telefone fixo e enfrentava
concorrentes fortes, inflação alta,
crises econômicas... Mas tinha
a convicção de que venceria.
A exemplo de Clécio e Clarice, ela
destaca o apoio e a torcida da
família como mola propulsora para a
continuidade e o sucesso do negócio.

O marido, Jackson Reinaldo Paul, na
época era seu namorado e a buscava
de madrugada, no ônibus, quando
voltava de São Paulo com as compras.
A loja conquistou destaque no
segmento de moda infantil e infantojuvenil na cidade e no Estado. A
Turma da Cuca se consolidou,
segundo Minéia, porque preza o bom
atendimento e busca despertar o
desenvolvimento social nos desfiles
de moda que promove. “Nestes
eventos, a criança tem a oportunidade
de vencer seus medos e encarar
a passarela”, afirma a empresária.
“A Turma da Cuca foi criada para
crianças e adolescentes que
gostam e querem se vestir bem”.
Minéia Giacomelli Paul e Jackson
têm dois filhos: Patrick e Yohan.

Agradecimento especial
Os irmãos Giacomelli dedicam
sua trajetória profissional aos pais,
Henrique Giacomelli e Maria Lúcia F.

Minéia e a Turma da Cuca

Giacomelli (foto ao lado): “São nossos
ídolos, exemplos de perseverança,
dedicação de vida. Pessoas especiais
que, com muita simplicidade, carinho
e amor, sempre nos ensinaram tudo
aquilo que realmente importa na vida”.
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Hotel Holz

Vinte anos de acolhida familiar
Geraldo Linzmeyer (centro)
e convidados cortam o bolo
de aniversário do Holz

Hotel está estrategicamente localizado nas
proximidades da Expoville e da BR-101

O

Hotel Holz, da rede CHA
Hotéis, reuniu convidados
no dia 22 de junho para
comemorar os 20 anos do
estabelecimento. Entre doces
e salgados que fazem sucesso
no café colonial servido
diariamente no local, e um bolo
especial de aniversário, o diretorgeral Geraldo Linzmeyer falou
sobre o empreendimento.
O início foi com o empresário das
áreas de construção civil e hotelaria
Jorge Holz. Nascido em Porto
União, ele constatou que Joinville
era a cidade que mais crescia no
Estado e precisava de mais hotéis.
Apostando na pujança do Centro
de Convenções da Expoville, que
já sediava uma série de eventos,
ele decidiu instalar o Holz Hotel
Joinville nas proximidades,
na rua 15 de Novembro.
O hotel foi inaugurado em 20
de junho de 1998. Em 1º de
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janeiro de 2001, Jorge Holz
terceirizou a gestão para a
Linzmeyer Empreendimentos
Hoteleiros, hoje CHA Hotéis /
Cadeia de Hotéis Associados,
da qual Geraldo Linzmeyer é
diretor-geral e fundador.
Em respeito às tradições culturais
e colonização da cidade, sempre
se preservou a estrutura em estilo
enxaimel do edifício. Em 2002, os
administradores criaram os slogans
“O hotel germânico de Joinville”
e “Germânico por natureza”.
O Holz é reconhecido
nacionalmente e tem a preferência
de viajantes de todo o País.
Os fatos de o estabelecimento
ficar a 200 metros da BR-101
e da Expoville facilitam a vinda
de turistas e participantes de
eventos, como previa o fundador.
Além de ser operado pela Cadeia
de Hotéis Associados (CHA Hotéis),
o Holz faz parte da plataforma

“Recantos e Requintes” e tornouse referência pelo atendimento
personalizado e eventos que realiza.
Anualmente, está nos reconhecidos
festivais gastronômicos de verão
e inverno da Câmara Setorial de
Gastronomia da CDL e promove
as Noites de Fondue (junho/julho/
agosto), o Festival das Delícias
dos Morangos (setembro) e o
Festival das Cervejas (outubro),
além de servir diariamente
o famoso café colonial.
Se está ótimo, pode ficar ainda
melhor. Por isso, Geraldo está
debruçado em um projeto
de remodelação do espaço,
com investimentos nas
instalações, nos equipamentos
e nos serviços. O objetivo é
manter o Holz competitivo no
cenário regional, sem deixar
de lado a acolhida familiar.
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Stammtisch 2018
está confirmado
para 20 de outubro

A

décima edição do
Stammtisch de Joinville
Em 2017, o evento
atraiu mais de 25
está confirmada para 20
mil
pessoas, com
de outubro. Mas por causa da
a participação
possibilidade de as obras de
de 150 grupos.
macrodrenagem do rio Mathias
atingirem a rua Visconde de Taunay (Beira-rio), no trecho entre a
na mesma época, pode ser que o
esquina da rua Dona Francisca e o
evento não ocorra no tradicional
cruzamento com a rua Itaiópolis.
espaço da Via Gastronômica.
Se a continuidade das obras de
Caso as obras se confirmem, o
macrodrenagem for adiada para
encontro de amigos será realizado
2019, o Stammtisch 2018 será
mantido na Via Gastronômica.
na avenida Hermann Lepper

CDL de Jaraguá do Sul
comemora 50 anos

A

Câmara de Dirigentes
Lojistas de Jaraguá do Sul
comemorou, na noite de
3 de agosto, cinco décadas de
atuação. A entidade promoveu
evento especial com a presença
de autoridades, associados
e personalidades da região.
Destacando a importância do
passado, a CDL homenageou os
ex-presidentes e surpreendeu

os participantes com um
minidocumentário sobre a
trajetória do comércio local
e da entidade.
“Agradecemos o passado, o
presente e o que futuro ainda
pode proporcionar”, disse
o atual presidente, Gabriel
Seifert. O presidente da FCDL/
SC, Ivan Tauffer, enalteceu o
forte vínculo da entidade com a

Assim que a decisão for tomada, a
CDL repassará as informações para
o público. Os grupos interessados
podem entrar em contato pelo
e-mail camarasetorial@cdljoinville.
com.br ou telefone 3461-2515.

Ex-presidentes da entidade
foram homenageados

comunidade local. “A CDL tem
suas impressões digitais muito
bem identificadas”, enfatizou.
O prefeito Antídio Lunelli
ressaltou que “comemorar os
50 anos da CDL é lembrar do
esforço pelo fortalecimento do
comércio”. O presidente da CDL
de Joinville, Frederico Cardoso
dos Santos, e alguns diretores
também prestigiaram o evento.
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Vigilância Sanitária está fiscalizando o
comércio de produtos ópticos em Joinville

Lei estadual disciplina venda de óculos
A Vigilância Sanitária de Joinville
está reforçando a fiscalização
do cumprimento da lei estadual
16.583. Aprovada em janeiro de
2015 pela Assembleia Legislativa
e regulamentada em dezembro
de 2016 por decreto estadual,
ela disciplina a comercialização
e o licenciamento de produtos
ópticos em Santa Catarina.
Esta lei é vista pelo comércio
legalizado do setor como uma real
possibilidade de barrar a oferta
de produtos fora dos padrões,
em especial dos óculos de sol. .
O Sindicato do Comércio Varejista
de Produtos Ópticos e Fotográficos
de Santa Catarina (Sindiópticas)
está fazendo campanhas de
divulgação da lei. O presidente da
entidade, Maurício Rubineck, que
também é conselheiro da CDL de
Florianópolis e representante da
FCDL/SC no Conselho Estadual
de Combate à Pirataria (Cecop),
informa que as ações começaram
por Florianópolis, em parceria com
a CDL, e logo devem ser levadas
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a Brusque e Joinville também.
Maurício vê com otimismo a
regulamentação da lei, mas
entende que será preciso muito
mais do que uma legislação
própria para dar fim às
irregularidades no comércio de
produtos ópticos. “Esta realidade
só vai mudar quando nossa
educação mudar. Estamos
combatendo o comércio ilegal,
podemos diminuí-lo, mas erradicar
será muito difícil. A ideia é que
seja tudo feito na legalidade, mas
a questão esbarra na (falta de)
educação de grande parte dos
brasileiros nesta questão”, afirma.
Segundo ele, não somente o
comércio que atua dentro da
legalidade perde com a pirataria.
“Todo cidadão que paga seus
impostos acaba prejudicado
com a falta de arrecadação e
a contravenção, como o furto
e o roubo de mercadorias.
Além de econômico, é um
problema social”, destaca.
Maurício Rubineck aponta outros

riscos aos quais estão sujeitas
as pessoas que usam óculos
sem referências de qualidade:
“Má adaptação, produto que não
condiz com as especificações,
alergias à pele, desconforto,
dores de cabeça, irritabilidades
emocionais por ter investido no
produto e não conseguir utilizálo. Os problemas são muitos”.
Produtos recolhidos e multa
A Vigilância Sanitária de
Joinville informa que já realiza
fiscalização com base na lei
estadual 16.583/2015. “A lei dá
segurança jurídica aos serviços
de fiscalização e possibilita ao
consumidor a garantia de adquirir
produtos e serviços dentro das
exigências legais”, destaca o órgão.
Segundo a Vigilância, os produtos
irregulares podem ser recolhidos
e descartados. O comércio
notificado estará sujeito a receber
sanções como multa e até
interdição em caso de reincidência.

L e g i s l a ç ã o

Lei Estadual 16.583/ 2015
Art. 1º Nenhum estabelecimento
de venda ao varejo e serviços
de produtos ópticos poderá
instalar-se e funcionar sem
prévia licença do órgão de
vigilância sanitária competente.
§ 1º Entende-se por
estabelecimento de venda ao
varejo de produtos ópticos
aqueles que comercializam
armações, óculos com ou sem
lentes corretoras, de cor ou
sem cor e de proteção solar.
§ 2º Entende-se por
estabelecimento de serviços os
laboratórios de surfassagem
ou montagem e oficinas de
consertos de produtos ópticos.
§ 3º Entende-se por produtos
ópticos as lentes oftálmicas
incolores, coloridas, filtrantes,
qualquer que seja a sua
composição, com dioptria
ou não, armações, ou
óculos de proteção solar.
Art. 2º Os fabricantes, os
distribuidores atacadistas e
os representantes comerciais
dos produtos ópticos apenas
poderão comercializar
tais produtos para os
estabelecimentos definidos no
§ 1º do art. 1º desta Lei, sendolhes vedado o fornecimento
de lentes oftálmicas incolores,
coloridas, filtrantes, quaisquer
que sejam as suas composições;
convencionais ou não com
dioptria, armações, ou óculos
de proteção solar diretamente
aos consumidores.

Em campanha
por um comércio
seguro e legal
A campanha “Despiratize”, que busca
a conscientização e a reflexão da
população que consome produtos
piratas, tem o apoio da CDL de
Joinville. A ação foi lançada em junho
pela CDL de Florianópolis e questiona
se “o preço vale a vergonha” em
utilizar um produto falsificado.
O diretor superintendente da CDL
de Joinville, Jorge Domingues,
destaca que a campanha sintetiza
a preocupação da entidade com a
grande oferta de produtos piratas.
“Além de oferecer versões malacabadas de marcas famosas, como
roupas, óculos e tênis, facilmente
identificados como falsificações, este
mercado induz os consumidores
ao prejuízo pela péssima

qualidade dos produtos”, alerta.
A iniciativa também foi abraçada
pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL), que luta
para fortalecer o comércio seguro,
acabar com a concorrência desleal e
encontrar soluções que levem o País
para o caminho de desenvolvimento.
Para a entidade, quem adquire
um produto de origem duvidosa
patrocina o crime e alimenta a
cadeia do comércio irregular, que
sobrevive sob a base da sonegação.
Levantamento feito pelo Fórum
Nacional contra a Pirataria e a
Ilegalidade (FNCP) aponta que as
perdas nos 15 principais setores
produtivos em 2017 somaram
mais R$ 146 bilhões. O segmento
de confecções lidera o mercado
ilegal, com R$ 35 bilhões, seguido
de cigarros, com R$ 12 bilhões,
e óculos, com R$ 7 bilhões. A
consequência é que empresas
que exercem as atividades dentro
das normas fecham as portas por
causa da alta concorrência desleal.

Confira a lei na íntegra e a
regulamentação no site:
www.alesc.sc.gov.br

Campanha envolve rádio, outdoor, busdoor, portal web, redes sociais
e demais canais de comunicação da CNDL e CDLs envolvidas
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Café em
benefício
de idosos

C

erca de 300 pessoas
participaram do 10º Café
Beneficente em prol do Lar
de Idosos Betânia, realizado no dia
26 de julho na AABB. O sucesso
foi comemorado pela Câmara
Setorial de Empreendedoras da
CDL de Joinville, que agradeceu os
patrocinadores, apoiadores e as
pessoas que prestigiaram o evento.
Todo o dinheiro arrecadado neste
ano será investido em obras de
revitalização e acessibilidade
dos banheiros utilizados pelos
idosos. Os resultados serão
divulgados em agosto pela
Câmara de Empreendedoras.
Ligada à Associação Diocesana
de Promoção Social (Adipros), a
instituição está localizada na rua
Plácido Olímpio de Oliveira, 565,

Evento realizado há dez anos garante melhorias para o Lar de Idosos Betânia

bairro Bucarein. O telefone é (47)
3422-5258. Quem quiser conhecer o
espaço e dar um pouco de atenção
para os idosos será bem-vindo.
A realização do Café Beneficente não
seria possível sem os patrocinadores
e os apoiadores. Confira quem
esteve com a Câmara Setorial de
Empreendedoras na edição deste ano.
Patrocinadores: Sindilojas, Semente
da Terra, Fabíola Bernardes, Monika
Schulz, Monnari Jeans, Ollie Cakes,
Lunender / Alakazoo, Rieper

Engenharia, Ventura Residense,
May Distribuidora, AABB, Gabivel e
Madville.
Apoiadores: Supermercado
Rodrigues, Orbenk, Madeireira,
Progresso, Nico’s Restaurante,
Cleusa Coral Ghanem, Sítio Novo,
Joyce Modas, Pitt Jeans, Tarog
Jeans, Morgan, Câmara Setorial de
Gastronomia e Entretenimento, Fredy
Pneus, Oceano, SECJ, Fonte, Sicredi,
NPD Embalagens, CDL de Joinville.
C.S. de Arquitetos e C.S. de Ópticas.

eSocial muda rotina
das empresas
O Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial) passou a ocupar boa
parte do tempo das empresas
brasileiras de todos os portes
nos últimos meses.
Desde janeiro, o ingresso
no programa passou a ser
obrigatório para as chamadas
empresas de primeiro grupo,
que têm faturamento anual
superior a R$ 78 milhões.
A partir de julho até janeiro de
2019, para aquelas do segundo
grupo, com faturamento anual
inferior a R$ 78 milhões.
Novembro é o prazo para
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micro e pequenas empresas
que têm empregados, assim
como os Microempreendedores
Individuais (MEIs).
O eSocial unifica as informações
fiscais, previdenciárias e
trabalhistas dos empreendedores
em um banco de dados
administrado pelo governo federal.
Quando totalmente implementado,
o programa reunirá informações
de mais de 44 milhões de
trabalhadores do setor público e
privado do País em um mesmo
sistema e representará a
substituição de até 15 prestações
de informações ao governo
– como GFIP, RAIS, Caged E

Andrea Parucker e Mayla Bachtold, da
Klein Contabilidade, em plenária da CDL

DIRF – por apenas uma.
Em maio, a CDL tratou do assunto
durante Reunião Plenária de
associados, com a participação
de Andrea Parucker e Mayla
Bachtold, da coordenação de
RH da Klein Contabilidade.
No link http://bit.ly/2ug8LMf
você pode saber mais
sobre o eSocial.
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ARTIGO

Observatório Social do
Brasil/Joinville em ação
Alexsandro Schu
Presidente do Observatório Social do Brasil/Joinville

É

sempre bom comemorar
nossas conquistas,
principalmente quando
elas são em prol da sociedade e
realizadas através da participação
de voluntários, sendo o voluntariado
a base de todas as ações dos
Observatórios Sociais do Brasil
(OSB). É com este espírito de
alegria e com a certeza de estar no
caminho certo que o Observatório
Social do Brasil-Joinville (OSBJ)
comemora seu primeiro ano de
fundação em agosto de 2018.
Na etapa de implantação
encontramos muitas dificuldades
que influenciaram o início efetivo
das atividades do OSBJ. Foram
desde aspectos financeiros e
burocráticos até estruturais.
Sendo assim, embora a fundação
tenha ocorrido em agosto de
2017, nossos trabalhos foram
iniciados efetivamente em janeiro
de 2018, com a contratação
de uma colaboradora para
coordenar as atividades.
Hoje o OSBJ conta com o apoio das
principais entidades da cidade e de
diversos empresários e pessoas

físicas como mantenedores.
Podemos destacar como marco
inicial a 1ª Capacitação de
Voluntários, que ocorreu em março
de 2018. Hoje contamos com 25
voluntários em nossa estrutura.
Esses voluntários estão distribuídos
nas seguintes atividades:
monitoramento das licitações
com efetiva participação ‘in loco’;
acompanhamento e entrega do que
foi contratado; monitoramento da
produção Legislativa da Câmara
de Vereadores de Joinville; e
envolvimento em outros projetos,
como Portal da Transparência,
10º Concurso de Desenho e
Redação e Monitoramento da
Qualidade da Merenda Escolar,
estes em conjunto com a CGU.
O OSBJ foi aprovado como núcleo
de apoio na coalizão do movimento
Unidos Contra a Corrupção. Isso
significa que estamos atuando
de forma proativa, em conjunto
com várias entidades do País,
para que uma nova proposta de
70 medidas contra a corrupção
seja apoiada pelos candidatos ao
Legislativo. Com o envolvimento

antecipado destes, poderemos
esperar maior aprovação das
leis propostas no projeto.
Diante de todo esse trabalho
que vem sendo realizado e em
comemoração ao nosso primeiro
aniversário, OSBJ promoverá
um evento com o procuradorgeral do Ministério Público
Federal, dr. Deltan Dallagnol.
Agradecemos a todos os envolvidos
pelo apoio e recomendamos
que a evolução dos trabalhos
seja acompanhada em nosso
site: http://osbjoinville.org.br
ou através do e-mail joinville@
osbrasil.org.br. Lembrem que
indignar-se é importante, mas
atitude é fundamental.
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Apoie quem se dispôs
a te proteger
Tânia Cristina Duarte Harada • Delegada Regional de Polícia
(harada@pc.sc.gov.br / www.policiacivil.sc.gov.br)

U

m jovem casal de policiais
civis de nossa região
recentemente esteve
no exterior, e os dois ficaram
surpresos com o modo pelo qual
foram tratados a partir de quando,
casualmente, mencionaram as
profissões que exerciam no Brasil.
Notaram sincera admiração e
respeito por parte de pessoas
que recém haviam conhecido.
Este se tornou para eles um
daqueles raros momentos
dos quais nossos policiais se
alimentam para seguir adiante num
caminho tão repleto de desafios.
É certo que não há como dizer
que aqui, em nosso país, tais
profissionais sejam indistintamente
desrespeitados; contudo, em
muitas ocasiões são vistos com
desconfiança, receio e até com
um certo rancor imotivado.
Não há como negar que policiais
no Brasil estão submetidos a
constante julgamento social. E
neste julgamento normalmente
não são conferidas ao policial
julgado todas as garantias e
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direitos, que são àqueles que estes
mesmos policiais, até com risco
de vida, retiram da sociedade
para resguardo de todos.
O que se quer dizer é que parece
haver uma preocupação maior
com os direitos de quem se
dispôs a viver à margem da lei do
que com os direitos de quem se
propôs a defendê-la para o bem
coletivo. Rotineiramente, atos
necessários para defesa de nossos
policiais e de terceiros são taxados
como “abuso de autoridade”.
Assim, eles são julgados e
condenados pela opinião pública
e quando (e se) conseguem
dar visibilidade à sua defesa,
isso já não adianta, porque
já cumpriam suas penas.
É inegável que muitas vezes recai
sobre policiais, de plano e sem
justificativa, o peso desanimador
da desconfiança em nosso país.
Como então que nós, pessoas
de bem, podemos ajudá-los?
Basta a manifestação do nosso
apoio e reconhecimento do valor
e dignidade de seu trabalho.

Tal atitude os auxiliará a se
motivarem, o que certamente
resultará numa prestação de
serviço melhor à comunidade.
Vamos apoiar quem se
dispôs a nos proteger!
A partir de então, espera-se
que aqueles momentos em
que os policiais relembram
do porquê escolheram sua
profissão (acreditem: muitos
amam o que fazem) não sejam
mais tão raros. E para que
numa próxima viagem daquele
casal mencionado no início não
seja mais causa de espanto a
demonstração de reconhecimento,
gratidão, admiração e respeito
em razão de sua função.
Neste tempo, fará parte da rotina
deles o sentimento de valorização
demonstrado pela comunidade
que se propuseram a defender.
Até lá, que eles encontrem
forças para seguir adiante no
honroso caminho que escolheram
a partir do nosso apoio.
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Combate à
pirataria
Honorino José Gonçalves • Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e
delegado da Receita Federal em Joinville - (honorino.goncalves@rfb.gov.br)

A

Delegacia da Receita
Federal em Joinville, em
parceria com a Associação
Nacional para Garantia dos
Direitos Intelectuais (Angardi),
realizou no dia 29 de junho uma
palestra sobre os malefícios
da pirataria e identificação
de produtos contrafeitos.
O palestrante Guilherme Adriano
da Fonseca Ferreira, advogado
especialista em propriedade
intelectual, já desenvolveu outras
ações de capacitação voltadas ao
estudo, à prevenção e à repressão
da pirataria no Brasil para o público
interno da Receita Federal.
O treinamento foi bastante
prático e tratou de temas como
propriedade industrial, malefícios
causados pela falsificação
de produtos, identificação
de produtos contrafeitos de
algumas marcas e discussões
sobre possíveis soluções para o
melhor combate à contrafação.
O instrutor destacou ainda que
busca auxiliar a administração

pública nas ações preventivas e
de repressão à pirataria, tendo
em vista que o delito movimenta
cerca de 520 bilhões de dólares
por ano, superando até o tráfico
de drogas, que movimenta
cerca de 360 bilhões de dólares
por ano (dados da Interpol).
Participaram do curso servidores
da Receita Federal, Polícia Federal,
Exército, Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Civil e Polícia Militar.
Tanto a pirataria (reprodução total
ou parcial do trabalho de outrem
com o objetivo de obter lucro
direto ou indireto sem
autorização expressa do
autor, do intérprete ou de
seu representante) quanto
a contrafação (reprodução não
autorizada) são crimes combatidos
pela Receita Federal, pois
introduzem, no território
nacional, produtos
potencialmente
nocivos à saúde e ao
meio ambiente, e que
geram desemprego,

sonegação de impostos e
concorrência desleal à indústria e ao
comércio regularmente instalado.
• O contato da Associação Nacional

para Garantia dos Direitos Intelectuais
(Angardi) é o advogado Guilherme
Adriano da Fonseca Ferreira.
E-mail gferreira@dannemann.com.
br e telefone: 11 2155-9503.
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ARTIGO

Uma merecida
homenagem
Raulino Esbiteskoski • Presidente do Sindilojas

Raulino Esbiteskoski, Manfredo Trauer, Gonçalo Nascimento e José Manoel Ramos

Osnildo de Souza, Gonçalo
Nascimento, Cláudio Klein, Gerd
Haufe e Raulino Esbiteskoski
José Manoel Ramos,
Manfredo Trauer, Gonçalo
Nascimento, Raulino
Esbiteskoski, Alexandre
Brandão e Eduardo Brandào

N

ossa bela Joinville
sempre contou com a
participação de pessoas
que se engajaram na construção
e no crescimento de nossa
cidade, buscando preparála para o futuro e visando o
melhor para sua população.
No ramo empresarial não seria
diferente, em especial no comércio.
Conhecemos vários empresários
que lutaram pelo bem da classe,
seja por melhorias ou desbravando
caminhos jamais imagináveis.
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São verdadeiros visionários
que transformaram Joinville
na Manchester Catarinense.
Dentre estes, não poderíamos
deixar passar em branco o nome
de Gonçalo Arnoldo Nascimento.
Este que revolucionou o
comércio varejista de Joinville
tantos anos atrás. Com muito
amor e dedicação, construiu o
alicerce das grandes entidades
empresariais da cidade, doandose ao máximo. Sem cobrar
nada ou esperando receber

por todos os ensinamentos.
E pelo grande trabalho realizado
durante anos voltados para o
comércio de Joinville, o Sindilojas
de Joinville e região fez uma
bonita homenagem ao grande
empresário no dia 29 de maio
deste ano, quando recebeu toda
a diretoria para entregar-lhe uma
placa comemorativa e informar
que a partir daquela data o prédio
do Sindilojas seria chamado
de Centro Empresarial Gonçalo
Nascimento. Com toda justiça.

c o n s u l t o r i a
ARTIGO

A quantificação do dano moral
na Reforma Trabalhista
Margarete Fernandes Santana e Alvaro Cauduro • Advogados no
escritório Cauduro & Morínigo Advocacia (OAB/SC 459/1999)

E

m tempos onde se
multiplicam as ações judiciais
em busca de indenizações por
danos decorrentes da relação de
trabalho, a Reforma Trabalhista –
Lei 13.467/2017 – inovou incluindo
um título específico sobre o dano
extrapatrimonial, comumente
denominado dano moral.
Antes da Reforma Trabalhista, o
valor atribuído às indenizações
por danos morais era estabelecido
ao livre entendimento do Juiz,
sem atender a nenhum critério,
gerando dúvidas e insegurança
tanto para os empresários
quanto aos empregados.
Com o fim de atender à
necessidade de se estabelecer de
forma justa o valor da indenização
apta a ressarcir os prejuízos
morais decorrentes da relação de
emprego, a Reforma Trabalhista
inovou ao atribuir um limite com
base na remuneração do ofendido,
passando a categorizar as ofensas
nos seguintes parâmetros: leve,

média, grave e gravíssima, fixando
a condenação em até 3, 5, 20 e
50 vezes o valor da remuneração
da vítima. Quando o dano ocorrer
contra pessoa jurídica, o valor
será fixado da mesma forma e em
relação ao salário do ofensor, que,
neste caso, será o empregado.
Apesar da inovação, a lei não
fixou um critério legal e objetivo
que defina o prejuízo sofrido
pela vítima e o ressarcimento
equivalente, deixando ainda à
Justiça do Trabalho o encargo
de aplicar a penalidade de
acordo com o seu entendimento,
baseando-se nas circunstâncias
do fato que ensejou o dano e sua
repercussão na vida do ofendido.
Após a entrada em vigor da lei,
alguns magistrados de primeira
instância já vêm adotando os
critérios estabelecidos pela
reforma trabalhista em suas
decisões, mas ainda não temos
entendimentos firmados no
TRT de Santa Catarina em

ações ajuizadas após o início da
vigência da reforma trabalhista.
De modo geral, a fixação de
parâmetros para as reparações
decorrentes de danos morais
trata-se de uma solução para
trazer segurança jurídica,
mesmo que parcial, tanto para
os empregados como para
os empresários, que poderão
previamente ter uma noção
do limite que as indenizações
poderão alcançar em caso de
uma condenação trabalhista.
No entanto, é indispensável que as
empresas fiscalizem intensamente
os procedimentos adotados em
relação aos seus empregados,
a fim de evitar reclamatórias
que objetivem a reparação por
danos morais sofridos durante o
contrato de trabalho, pois, apesar
da limitação existente na lei,
dependendo do grau da ofensa e
da remuneração do empregado,
os prejuízos a serem suportados
poderão ser significativos.
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