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Integrantes do Conselho Deliberativo 
da entidade tomam posse

45 associados 
formam o novo 
conselho.
Conheça-os nas 
páginas 6 e 7
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CDL desenvolve trabalhos 
na comunidade

Dentro do planejamento da 
entidade de se aproximar ainda 
mais da comunidade e dos lojistas, 
tivemos a grata satisfação de realizar 
mais uma edição do projeto “CDL na 
Comunidade”, que tem a finalidade de 
apresentar diversos serviços oferecidos 
pela entidade. No final de abril, quem 
recebeu os serviços deste projeto foi a 
cidade de Garuva.

Durante todo o dia, na Recreativa 
Mita, foram realizadas várias 
ações, como a disponibilização da 
consulta gratuita ao SPC, alerta aos 
documentos perdidos e extraviados, 
além de receber currículos para o 
departamento da CDL Talentos.

Um dos destaques do evento em 
Garuva foi a apresentação da parceria 

entre Serasa e SPC, ministrada por 
Jorge Luiz Caresia, representando a 
Federação das CDLs de Santa Catarina, 
e a palestra sobre “Análise de 
Crédito”, com o consultor e professor 
universitário, Eurides Casas. 

Esta foi uma grande oportunidade 
de estarmos juntos da comunidade e 
sanar dúvidas dos consumidores e dos 
empresários lojistas. 

Quero agradecer as pessoas que 
estiveram em Garuva neste encontro.

A próxima etapa será em Balneário 
Barra do Sul. Nos meses seguintes, 
estaremos realizando o projeto nos 
bairros de Joinville. Tudo isso pensando 
no empresário lojista. 

A união faz a força!!!

Equipe da CDL Joinville recepciona grupo de lojistas de Garuva durante o evento que aconteceu no final de abril

Consultor 
Jorge Luiz 
Caresia

Professor e 
palestrante 
Eurides 
Casas
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Diretor da Penitenciária, Richard Harrison, fala sobre projetos da instituição. Ao lado, o 
presidente Carlos Grendene e a presidente da Ajos, Deneusa Luzia Rodrigues

Membros da CDL Jovem, acompanhados 
do presidente Carlos Grendene e 
assessoria, entregam brinquedos para 
o diretor da Penitenciária, para que os 
detentos possam presentear seus filhos

Consultor 
Jorge Luiz 
Caresia

Professor e 
palestrante 
Eurides 
Casas

Ações da Penitenciária Industrial 
são destaques na plenária

Agora 
CDL tem 

Certificação 
Digital. Garanta 
sua segurança!

Para apresentar os projetos e ações que 
estão sendo desenvolvidos na Penitenciária 
Industrial de Joinville, a reunião plenária 
do mês de abril recebeu o diretor da 
instituição referência para SC e para o 
Brasil, Richard Harrison Chagas dos Santos.

Com um total de 367 detentos, 
sendo que mais de 85% deles trabalham 
e estudam, a penitenciária orgulha-se 
em poder contar com 15 empresas que 
atuam dentro do ambiente carcerário. 
“São empresas de plástico, parafusos, 
metalurgia e panificação que apoiam o 
projeto de ressocialização dos presos. 
Além disso, a cada três dias trabalhados, 
eles têm redução de um dia na pena e 
recebem salário mínimo”, explica o diretor. 

Em quase sete anos de atividades, 
a instituição, pertencente ao Governo 
do Estado e administrada por uma 
empresa terceirizada (Montesinos), 
não registrou nenhuma fuga de presos. 
Um dos destaques apresentados é que 
dos presos que saem da penitenciária, 

apenas 10% são reincidentes, ou seja, 
voltam a cometer crimes e ser presos. 
Em fevereiro de 2009, a penitenciária 
joinvilense foi tema de matéria especial na 
Revista Veja, mostrando a relevância das 
atividades com foco na ressocialização.

O presidente da CDL, Carlos Grendene, 
enalteceu o trabalho desenvolvimento pela 
penitenciária, oferecendo oportunidade 
para os presos aprenderem uma profissão. 
“Quem conhece as atividade fica 
surpreendido com tamanha organização. 
Temos que levar este modelo para outros 
lugares. É uma grande referência na 
questão carcerária”, frisa o presidente.

Recentemente, foi inaugurada a ala 
do regime semiaberto da penitenciária 
com a finalidade de desafogar o 
sistema carcerário da região Norte. 
Ao todo, são 176 novas vagas.

No mês de março aconteceu a 
doação de centenas de brinquedos para 
a Penitenciária Industrial de Joinville 
feita pelo grupo da CDL Jovem.

Para garantir a proteção às transações 
online e a troca virtual de documentos, 
mensagens e dados, com validade jurídica, 
empresas e pessoas físicas precisam 
efetuar o 
Certificado 
Digital, conforme 
Medida 
Provisória 
2002-2, de 24 de 
agosto de 2001. 
Os benefícios 
são: economia de 
tempo e redução 
de custos, 

desburocratização de processos, validade 
jurídica nos documentos eletrônicos, 
possibilidade de eliminação de papéis e 
autenticação na internet com segurança. O 
prazo termina no dia 30 de junho de 2012.

Com a certificação digital é possível, 
por exemplo, realizar transações bancárias 
com mais segurança. A instituição bancária 
possui certificado para autenticar-se 
junto ao cliente, assegurando que todas 
as transações estão sendo enviadas 
para o servidor do banco. Já o cliente, 
realizando operações via banco online, 
também tem uma chave de acesso que 
comprova sua identidade perante o banco.

Segmentos da economia que utilizam 
a certificação em suas atividades são: 
Receita Federal, área financeira e contábil, 
Poder Judiciário, além das áreas da saúde 
e educação. Os produtos oferecidos são 
e-CPF, e-CNPJ e Certificado Digital para 
nota fiscal eletrônica, que possibilitam 
às pessoas físicas e jurídicas assinatura 
eletrônica, autenticação em sites e 
acesso aos serviços da Receita Federal.

As empresas já podem realizar a 
sua Certificação Digital na CDL Joinville, 
garantindo assim mais segurança nas 
transações eletrônicas. Informações 
pelo telefone (47) 3461-2551.
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CDL Joinville marca presença no 
evento nacional de SPC

Maio tem 
Convenção Estadual

2 anos de 
atividades

Reunião 
Multissetorial destaca 
planejamento 2012

Fique atento a 
Tábua de Marés

Integrantes da CDL Joinville participaram, 
em Brasília no mês de abril, do 79° Seminário 
Nacional de SPCs que reuniu mais de 400 
pessoas ligadas ao Movimento Lojista. 
Entre os assuntos apresentados estão a 
certificação digital, o banco de dados do 
SPC Brasil e ainda os cinco valores (visão, 
decisão, time, obstinação e paixão) na visão 

do ex-jogador de basquete, Oscar Schmidt.
Na opinião do presidente Carlo 

Grendene, o evento foi muito produtivo, pois 
os assuntos apresentados foram muito bem 
abordados pelos palestrantes. No final do 
evento, foi entregue o Prêmio Mérito Lojista 
para empresas, imprensa e personalidades 
que mereceram destaque em 2011.

A Comissão Organizadora do Natal dos 
Sonhos 2011, coordenada pelo presidente 
da CDL Carlos Grendene, apresentou no 
final de abril o relatório final do evento 
que movimentou a maior cidade de Santa 
Catarina. O primeiro exemplar foi entregue 
ao prefeito joinvilense Carlito Merss.

O portifólio contém depoimento de 
autoridades e lideranças, imagens dos diversos 
eventos realizados, entre eles as apresentações 

Nos dias 24 a 26 de maio, Jaraguá 
do Sul sedia a Convenção Estadual 
do Comércio Lojista, com o tema 
“DNA do Varejo”. A programação vai 
acontecer no Centro Cultural da Scar 
e deve reunir centenas de pessoas. 

A intenção deste evento é a busca 
contínua do aprimoramento dos negócios, 
a motivação e comprometimento 
dos colaboradores, a modernização 
e tecnologia dos recursos, além da 
criatividade e inovação para garantir melhor 
rentabilidade dos empreendimentos.

Muitos associados da CDL Joinville, 
incluindo membros da diretoria e das 
Câmaras Setorias, vão marcar presença 
neste importante evento. Mais informações 
no portal: www.44convencao.cdl-sc.org.br.

No dia 17 de maio, a Câmara Setorial 
de Agropecuárias e Pet Shops completa 
dois anos de atividades. Neste período, 
o grupo alcançou muitas conquistas.

No momento, a Câmara Setorial 
aguarda com ansiedade a aprovação, 
pelo prefeito Carlito Merss, do Projeto 
de Lei do Programa de Proteção 
Animal no Município de Joinville.

Os coordenadores das Câmaras 
Setoriais apresentaram em abril, durante 
a primeira Reunião Multissetorial de 2012, 
o planejamento das ações e projetos para 
este ano. Na presença do presidente da 
CDL, Carlos Grendene, os coordenadores 
enumeraram os projetos que estão em 
andamento e quais serão as atividades 
planejadas até o fim deste ano. 

Atualmente, a entidade conta com 
sete Câmaras Setoriais, incluindo a CDL 
Jovem, que se reúnem periodicamente 
com a finalidade de integração e troca 
de informações do segmento. 

Da CDL Joinville, presidente Carlos Grendene; conselheiro José Manoel Ramos; 
superintendente Sonia Corrêa Vailati e gerente comercial Max Soel da Silva

MAIO
Dia  Horário Altura
08 (Ter) 17:58 1,6
17 (Qui) 13:59 1,6
18 (Sex) 14:41 1,6
19 (Sáb)  15:20 1,6
20 (Dom)  16:05 1,7
21 (Seg) 16:46 1,7
22 (Ter) 17:20 1,7
23 (Qua) 18:01 1,6
24 (Qui) 18:39 1,6

Fonte: Defesa Civil (telefone: 199 / 3437-3827 / 8433-6599)
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Entregue portifólio do Natal dos Sonhos de Joinville

Maio tem 
Convenção Estadual

A Comissão Organizadora do Natal dos 
Sonhos 2011, coordenada pelo presidente 
da CDL Carlos Grendene, apresentou no 
final de abril o relatório final do evento 
que movimentou a maior cidade de Santa 
Catarina. O primeiro exemplar foi entregue 
ao prefeito joinvilense Carlito Merss.

O portifólio contém depoimento de 
autoridades e lideranças, imagens dos diversos 
eventos realizados, entre eles as apresentações 

em todas as Secretarias Regionais do 
Município, show do Circo Tholl, Festival de 
Terno de Reis, entrega de presentes a crianças 
carentes de Joinville e Concurso de Presépios. 

Além disso, o documento também 
destaca a abertura das comemorações 
com a exibição do Papai Noel Cantor 
(MG), do Auto Luminoso de Natal (RS), 
além de muitas outras atividades.

“Sem dúvida, o Natal dos Sonhos 
superou todas as expectativas da comissão 
organizadora. Já estamos iniciando, com o 
aval do prefeito Carlito Merss, o planejamento 
deste ano que também terá uma vasta 
programação voltada para as famílias”, 
destaca o presidente da CDL Joinville, Carlos 
Grendene. A Comissão Organizadora é 
formada por lideranças dos poderes Executivo 
e Legislativo, CDL, igrejas e instituições.

Nos dias 24 a 26 de maio, Jaraguá 
do Sul sedia a Convenção Estadual 
do Comércio Lojista, com o tema 
“DNA do Varejo”. A programação vai 
acontecer no Centro Cultural da Scar 
e deve reunir centenas de pessoas. 

A intenção deste evento é a busca 
contínua do aprimoramento dos negócios, 
a motivação e comprometimento 
dos colaboradores, a modernização 
e tecnologia dos recursos, além da 
criatividade e inovação para garantir melhor 
rentabilidade dos empreendimentos.

Muitos associados da CDL Joinville, 
incluindo membros da diretoria e das 
Câmaras Setorias, vão marcar presença 
neste importante evento. Mais informações 
no portal: www.44convencao.cdl-sc.org.br.

No dia 17 de maio, a Câmara Setorial 
de Agropecuárias e Pet Shops completa 
dois anos de atividades. Neste período, 
o grupo alcançou muitas conquistas.

No momento, a Câmara Setorial 
aguarda com ansiedade a aprovação, 
pelo prefeito Carlito Merss, do Projeto 
de Lei do Programa de Proteção 
Animal no Município de Joinville. Entrega oficial aconteceu no Salão de Eventos da CDL. Prefeito Carlito Merss recebe relatório das mão do presidente Carlos Grendene

Comissão organizadora, diretoria e conselho deliberativo da entidade participam do ato de entrega do relatório final
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Mandato até dez/2015

Mandato até dez/2014

Membros do Conselho Deliberativo da CDL tomam posse
Na reunião plenária de abril, tomaram posse os integrantes do Conselho Deliberativo da CDL. Conforme previsto no estatuto 

da entidade, a eleição dos grupos aconteceu no mês de março, sendo aberta a participação de todos os associados. 
O objetivo deste Conselho é de promover maior representatividade, abrangendo cada vez mais os empresários 

lojistas situados nos diversos bairros da cidade, envolvendo vários segmentos e setores de Joinville.
Este Conselho Deliberativo é composto por 45 associados, sendo que o tempo de mandato pode variar de dois a quatro anos.

Carlos Grendene
Grendelli Com. de Calçados

Tereza Teixeira Teza
Vanessa Modas

Sérgio Ferreira
Heat Eventos e Produções

Tomé E. de Souza
Expresso Vila Rica

Raulino Esbiteskoski 
Ravelli Com. de Vestuário

Luiz Kunde
Lacoste

Luiz Antonio Amin
Auto Posto Amin

Henrique Dalbosco
Moom

Rubens Moura 
Mosel Equip. de Escritório

Osnildo de Souza
Jordanni Jóias

Juliana C. de Oliveira
Joly Modas

João Batista Steffen
Aviário Falcão Dourado

Elisabet Richter Song
Sedução Modas/Song Modas

Rodrigo Coelho
Jurerê Beach & Fitness

Gerson Alecio Strossi
Ótica Vision

Rodrigo Aguiar
Gráfica Base

Juarez Schroeder
 Brasilauto Com. de Peças

Dilva R. Moratelli Colzani
Tiane Modas

Luiz Selbach
Selbetti

Germano Rauen Buch
Buch Empreend. Imobiliários

Eron Carlos Correa 
Eromar Magazine
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Continuação do grupo com mandato até dez/2014

Na reunião plenária de abril, tomaram posse os integrantes do Conselho Deliberativo da CDL. Conforme previsto no estatuto 
da entidade, a eleição dos grupos aconteceu no mês de março, sendo aberta a participação de todos os associados. 

O objetivo deste Conselho é de promover maior representatividade, abrangendo cada vez mais os empresários 
lojistas situados nos diversos bairros da cidade, envolvendo vários segmentos e setores de Joinville.

Este Conselho Deliberativo é composto por 45 associados, sendo que o tempo de mandato pode variar de dois a quatro anos.

Clécio Giacomelli
Expressiva Homem

André Luiz da Silveira Peres
Reflexus Laboratório Digital

Tirone Maier
Colchões Center

Julita Michels
Joyce Modas

Cida Petry de Souza
Cida Modas

Margareth Prado
Comuni Serviços

Amilton Poffo
Auto Peças Dois Irmãos

Erick Bleck Gonzalez
Maivon Informática

Juarez Schroeder
 Brasilauto Com. de Peças

Dilva R. Moratelli Colzani
Tiane Modas

Marcos Antonio Bittencourt
Promacal

Reinaldo Rosa Gois
Lojas Sibara

Luiz Selbach
Selbetti

Germano Rauen Buch
Buch Empreend. Imobiliários

Mandato até dez/2013

João Fábio Salles da Silva
Star Vídeo Locadora

Rodrigo Portello Passos
Fórum

Eron Carlos Correa 
Eromar Magazine

Pedro Damião dos Reis Filho
Supermercado Arco Íris

Asterói Ademir da Cunha Filho
Nathan Vídeo Locadora

Marcos Fritzke 
3 Pratos Bar e Restaurante 

Fernando Paulo Martins
Arezzo - Garten Shopping

Jayson José Flores
Bella Óptica

Jorge Luiz Passos 
Magic Home Vídeo 

José Manoel Ramos 
Victhoria Magazine

Rosa A. Miochi Sardagna
Adega Don Maximiliano

Marinei Elisa Bogo Valles 
Valles Comércio de Tintas 

Eduardo Mafra
GM Modas

Claudinei da Silva
Sonia Modas

Ivonir Meurer 
Primavera Sport Center
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Aline Carolina Rausis
Recrutadora e Selecionadora

Suely Bätchold
Consultora e Multiplicadora

A CDL Talentos, departamento da CDL 
Joinville, atua há 5 anos com um serviço 
diferenciado para seus associados e 
parceiros. Trata-se de um departamento 
especializado em Recrutamento e 
Seleção, que está disponível a você, 
empresário lojista da região de Joinville, 
para garantir melhor qualidade ao 
serviço de seleção de sua empresa. 

A ferramenta de Recrutamento e 
Seleção é bastante visada e utilizada hoje 
por empresas dos mais diversificados 
segmentos. Para tal procedimento, a 
CDL Talentos dispõe de profissionais 
especializados para atender e auxiliar 

as empresas da região de Joinville a 
encontrar o profissional capacitado e 
qualificado para sua necessidade.

Pensando nisso, estamos implantando 
e investindo em novas ferramentas para 
aperfeiçoar nosso serviço, como: testes 
específicos a serem realizados com os 
candidatos; avaliações mais detalhadas 
com base no Recrutamento e Seleção 
por Competências; acervo bibliográfico 
interno, para estudo e aperfeiçoamento 
da equipe, entre outros. Além destas 
inovações, há também a elaboração de 
um Projeto de Qualificação Profissional 
a ser desenvolvido no segundo semestre 

do ano, visando a qualificação de 
mão-de-obra para a área comerciária 
e a consequente inserção destes 
profissionais no mercado de trabalho.

Todas estas inovações estão sendo 
pensadas para melhor atender você, 
empresário, desenvolvendo um serviço 
de qualidade para as suas necessidades! 

Mais informações sobre os serviços, 
entre em contato conosco através 
do telefone (47) 3461-2532 ou email: 
cdltalentos@cdljoinville.com.br. 

Você dá a oportunidade, nós 
encontramos o talento!

Qualquer vendedor externo, se não 
mentir, afirma que menos de 40% de 
seus pedidos são fechados quando estão 
cara a cara com seus clientes. 60% são 
fechados por e-mail ou pelo telefone. 
Durante essa negociação aconteceram 
visitas, trocaram-se e-mails, consultas 
no site e telefonemas via fixo e celular 
entre as partes. Com isso afirmamos que 
o Relacionamento com nossos clientes 
hoje em dia é feito em “multimídia”!

É muito comum ouvirmos vendedores 
dizerem nas reuniões: MEU CLIENTE! 
O cliente é atendido pelo vendedor, 
mesmo quando autônomo, mas O 
CLIENTE É DA EMPRESA! Mas como a 
empresa pode alegar isso, se reafirma a 
palavra do vendedor deixando somente 
ele se relacionar com o cliente?

A única forma de agir como dona 
de seus clientes é a empresa ser a real 
gestora do relacionamento com seus 
clientes. Sendo ela que controla e domina 
toda a sua carteira, utilizando para isso 
todos os Canais de Relacionamento.

A Central de Relacionamento é o local 
onde a Empresa de forma controlada 
e totalmente registrada, se relaciona 
com seus clientes em 360°, coordenados 
com as ações da equipe externa,em 
clientes ativos, inativos e prospecções.

Transforme sua antiga área de vendas 
em uma Central de Relacionamento, 
com as melhores práticas, sem 
concorrência com a equipe presencial, 
que seu caixa pagará todos os recursos 
adicionais com muito mais sobra. Mas 
será preciso quebrar paradigmas e 

enfrentar o medo de perda das estruturas 
já estabelecidas. Quer crescer ?

A CDL através de seu Centro de 
Treinamento está oferecendo um Curso de 
Capacitação em Telemarketing, Central 
de Relacionamento e Pós Vendas, entre 
os dias 29 e 31 de Maio, não perca esta 
oportunidade informações: 34612539 / 
34612544, cursos@cdljonville.com.br.

Suely Bächtold – Consultora e 
Multiplicadora desde 2007, atuando 
exclusivamente nas matérias de 
Técnicas de Vendas e Atendimento, 
implantando ou modernizando Centrais de 
Relacionamento, sejam estes para contatos 
presenciais, telefônicos ou virtuais, em 
atividades de pré-venda, venda e pós-
vendas, para clientes ativos, inativos e 
nas prospecções de novos clientes.

Você conhece o departamento 
CDL Talentos?

Afinal, por que devo ter uma 
central de relacionamento?

ARTIGO CDL TALENTOS

ARTIGO DA CONSULTORA
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TREINAMENTOS

MAIO
• Fluxo de Caixa ................................................................. 08 a 10
• Liderança, Atitudes e Competência ...................................... 08 a 10
• Atendendo com Excelência ............................................ 14 e 15
• Gestão de Negócios: Módulo 2 - Gestão de Pessoas e 
Operações ...... de 14/05 a 20/06, todas segundas e quartas-feiras
• Palestra: Vendas Estratégicas de Resultados (Parceria FCDL) .........17
• Cobrando Clientes Inadimplentes: Super Técnicas Práticas de 
Redução de Inadimplência ................................................ 21 a 24
• Telemarketing: Central de Relacion. e Pós-Vendas ........ 29 a 31

JUNHO
Workshop de Vendas ......................................................... 04 e 05
Gerência de Loja: Gerindo Pessoas e Resultados ............. 12 a 14
Vendas Externas e Representação Comercial................... 13 e 14
Desenvolvendo e Aprimorando Habilidades de Recepcionistas e 
Telefonistas ........................................................................ 18 a 21
Comunicação e Negociação Eficaz: A Arte de Falar Bem . 20 e 21
Gestão de Negócios: Módulo 3 - Gestão Financeira e 
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Inscrições abertas
Curso destaca 

Relacionamentos 
Interpessoais

Prepare-se! Vem 
aí o curso de 

inglês para varejo 
e serviços na CDL Festa da 

Solidariedade

Está acontecendo nos meses de abril 
e maio o Curso Intensivo de Vendas na 
CDL. Constituído em três módulos: Básico, 
Intermediário, Avançado, o treinamento 
tem duração de duas semanas, sendo 
30 horas/aulas. O diferencial é que o 
participante pode optar pela compra 
de todo o curso ou então pelo módulo 
de seu interesse. O objetivo do Curso 
é qualificar de forma intensiva pessoas 
que querem trabalhar ou já trabalham 
na área de vendas. Para o segundo 
semestre, está agendada a 2º edição de 
uma nova turma. Informe-se e reserve 
sua inscrição. Aproveite esta excelente 
oportunidade para melhorar suas vendas! 

Contato: (47) 3461-2539 / 3461-2544 
ou e-mail: cursos@cdljoinville.com.br.

Entre os dias 14 de maio e 20 de junho, 
acontece o segundo módulo do Curso de 
Gestão de Negócios no Varejo e Serviços. 
Com quatro módulos, todos independentes 
um do outro, o treinamento apresenta 
uma visão do planejamento estratégico 
para o comércio. Nesta segunda etapa, 
o participante vai estudar noções de 
Gestão de Pessoas e Operações. As aulas 
são realizadas nas segundas e quartas, 
no horário das 19h30min às 22h30min.

O Curso é destinado a gestores, 
gerentes e líderes de empresas comerciais 
e todas as pessoas que atuam ou 
pretendem atuar no comércio varejista. 
No dia 25 de junho, tem início o terceiro 
módulo, com o tema Gestão Financeira e 
Administrativa. E, para finalizar, o quarto 
módulo focará a Gestão de Marketing e 
Vendas. Inscrições e informações sobre os 
valores podem ser obtidas pelos telefones 
(47) 3461-2544 / 3461-2539 ou então 
pelo e-mail: cursos@cdljoinville.com.br.

Já estão abertas as inscrições da segunda 
turma do Curso de Relacionamentos 
Interpessoais e Habilidades de Liderança, 
chamado de Eneagrama. Conheça e 
aplique esta excelente ferramenta 
na gestão em sua empresa! 

O Eneagrama é um estudo avançado 
dos nove padrões de comportamento que 
limita nosso potencial, orienta para vencer 
barreiras, melhorar os relacionamentos 
interpessoais, aumentar a capacidade 
de trabalho em equipe e habilidades 
de liderança. As aulas acontecem nas 
quintas-feiras à noite, na sede da entidade 
e o curso acontece numa parceria entre 
a Ousar Empresarial e CDL Joinville. 

Informações e inscrições entre em 
contato pelos telefones (47) 3461-2556 
ou e-mail gisele@cdljoinville.com.br.

Em breve, a CDL Joinville estará 
oferecendo aulas de inglês para 
proprietários, funcionários do comércio 
e também para a comunidade. O 
planejamento e metodologia estão 
sendo fechadas e logo serão divulgadas. 
A intenção do Centro de Treinamento 
é oferecer um curso, em diferentes 
níveis, para que as pessoas possam 
estudar um segundo idioma.

A CDL Joinville está apoiando a 19° Festa 
da Solidariedade, que neste ano acontece 
de 10/05 a 13/05 no Complexo Expoville, 
com entrada gratuita. O objetivo da festa 
é arrecadar recursos para as instituições 
filiadas a AJOS (Associação Joinvilense 
de Organizações Sociais). Programação 
completa no portal: www.ajos.org.br. 

Gestão de Negócios

Museu de Cera em 
Joinville

Até o dia 30 de maio, acontece no 
Shopping Mueller (no piso térreo) o 
Museu de Cera Dreamland, de Gramado. 
A expectativa é de que mais de 25 mil 
pessoas visitem os mais de 35 bonecos de 
celebridades de Hollywood, sala do terror, 
personagens infantis e personalidades 
da música. A CDL Joinville apoiou este 
evento. Informações adicionais www.
museudeceradreamland.com.br.
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DICAS DE LIVROS E DVDs

Sinopse: Este livro defende que não 
importa qual a atividade em questão, 
algumas chaves para o sucesso são 
universais. Grande parte desta obra se 
baseia nas práticas de sucesso de Disney.

Sinopse: Pouca gente sabe como 
desenvolver um bom relacionamento 
com a pessoa mais importante para 
a sua carreira. A maioria das relações 
entre funcionários e supervisores 
carece dos requisitos básicos à boa 
gestão: expectativas claras, recursos, 
acompanhamento do desempenho 
e recompensa adequadas.

Sinopse: As grandes idéias que 
permitiram centenas de empresas 
lucrar mais e se tornar bem sucedidas, 
especialmente selecionadas pelo Godri. 
Inspire-se com “Fazendo muito mais com 
menos” e convide toda sua empresa a 
colocar tudo em prática hoje mesmo.

WOW! - AS INCRÍVEIS 
CHAVES PARA O SEU 
SUCESSO EM VENDAS
Autor: James Cunningham 
& Ômar Souki
Editora: Novo Século

NÃO TENHA MEDO DE 
GERENCIAR SEU CHEFE
Autores: Bruce Tulgan
Editora: Sextante

FAZENDO MAIS COM 
MENOS
Autor: Daniel Godri 
Editora: Daniel Godri

Estes exemplares podem ser retirados como 
empréstimo pelos associados da CDL na biblioteca e 

videoteca da entidade sem custo.

ARTIGO JURÍDICO

Colaboração: Dr. Daniel 
Hoffmann - Advogado

O Simples Nacional, Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP), instituído pela Lei 
Complementar 123/2006, é o regime 
tributário mais adotado, especialmente 
para as empresas que possuem 
faturamento anual de até R$ 3.600.000,00. 

Segundo a legislação que disciplina a 
matéria, o valor devido mensalmente pela 
ME e EPP, optante pelo Simples Nacional, 
será determinado mediante aplicação 
de determinados percentuais sobre o 
faturamento mensal. Os percentuais variam 
conforme o setor de atividade e a receita 
bruta acumulada nos 12 (doze) meses 
anteriores ao do período de apuração.

Todavia, levando em consideração que 
a tributação incide sobre o “faturamento” 
da ME e EPP e que, regra geral, tal sistema 
veda o uso de créditos no cálculo dos 

tributos devidos, nem sempre a opção 
pelo Simples Nacional pode representar 
a tributação mais econômica. 

A ME e EPP também podem optar 
pelo cálculo dos seus tributos com base 
no “lucro real” ou “lucro presumido”, 
em relação ao imposto de renda (IRPJ) 
e contribuição social sobre o lucro 
líquido (CSLL). Nesses casos, haverá 
também a tributação não-cumulativa 
ou cumulativa das contribuições ao 
PIS e COFINS, a não-cumulatividade do 
ICMS e do IPI, a tributação do ISS, e a 
incidência da contribuição previdenciária 
patronal sobre a folha de salários. Tudo a 
depender da atividade do contribuinte.

Levando em consideração apenas o 
cálculo do IRPJ e CSLL, as ME e EPP que 
não geram lucro ou o resultado é muito 
pequeno, como na fase de instalação, em 
momentos de crise ou em um crescimento 
programado, com aumento de estoque, 

por exemplo, o cálculo pelo sistema do 
lucro real pode ser mais vantajoso. Outro 
exemplo é o caso das empresas que 
realizam importações: caso optem pelo 
Simples Nacional, os tributos incidentes 
na entrada do produto no território 
nacional não poderão ser compensados 
com o Simples devido no final do mês. 
Já aquelas que optarem pelo lucro real, 
poderão compensar o IPI, ICMS, PIS e 
COFINS pagos na importação com o valor 
devido no final do período de apuração.

O empresário deve, assim, analisar a 
carga tributária como um todo, devendo 
estimar o custo de todos os tributos que 
incidem sobre a sua operação e o custo 
administrativo necessário a administrar 
um sistema tributário mais complexo. 
A análise deverá ser individual, não 
existindo regra geral aplicável a todos 
os contribuintes para concluir pela 
forma de tributação mais vantajosa.

Drs. Álvaro Cauduro de Oliveira e 
Magrit Ester Moser - Consultores Jurídicos

Simples pode não ser 
vantajoso quando gerar 
pouco lucro
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Empresários do COMÉRCIO VAREJISTA,
Uma das nossas prioridades 

deste ano é aumentar nosso quadro 
de Empresas Associadas. Para isso, 
desenvolveremos uma série de ações.

Atualmente, a empresa do comércio 
varejista que não está associada, isto 
é, pagando mensalidade cujo valor 
é de R$ 30,00 (trinta) reais mensais; 
seguramente, está deixando de usufruir 
de alguns serviços já implantados.

Uma dúvida que tem sido alvo 
de questionamentos e motivo de 
preocupação para alguns empresários, 
notadamente os que têm pessoas 
que desempenham cargos de 
confiança, gerentes e outros, foi a 
mudança introduzida no Art. 6º da 
CLT, com a inclusão de parágrafo 
único, por meio da Lei 12.551, de 15 
de dezembro de 2011, in verbis:

Art. 6º. Não se distingue entre o 
trabalho realizado no estabelecimento 
do empregador, o executado no 
domicílio do empregado e o realizado 
a distância, desde que estejam 
caracterizados os pressupostos 
da relação do emprego.

Parágrafo único. “Os meios 
telemáticos e informatizados de 
comando, controle e supervisão se 
equiparam, para fins de subordinação 
jurídica, aos meios pessoais e 
diretos de comando, controle e 
supervisão do trabalho alheio.” 

Um dos motivos que ensejam a 
preocupação decorre da utilização 
de aparelhos eletrônicos, celulares, 
e-mails, por funcionários que 
trabalham, na maioria das vezes, 
no estabelecimento comercial 
do empregador, entretanto 
em determinados momentos,  
utilizam esses equipamentos fora 
do seu  expediente normal.

Em razão da própria natureza do 
Direito, que é dinâmico, ainda não se 
pode firmar posição com essa ou aquela 
interpretação. O que podemos observar 
é que o objetivo das mudanças acima 
busca caracterizar a subordinação 
dos empregados que exercem 
alguma atividade fora da empresa.

Importante destacar, no meu 
entendimento, a Lei acima referida não 
nos permite interpretar que o uso dos 
meios eletrônicos possam  configurar 
horas extras, por sua utilização fora 
da empresa.  Essa questão deve ser 
analisada caso a caso, aplicando-se a 
jurisprudência trabalhista adequada.

O nosso Departamento Jurídico, 
certamente, poderá esclarecer  suas 
dúvidas, analisando cada caso in 
concreto. Pois pode-se observar ,pelas 
dúvidas consultadas, situações diversas, 
as quais merecem análise detalhada.

O exemplo acima citado demonstra, 
de forma cristalina, a necessidade 
de o lojista estar associado; e, diante 
da dúvida, que se apresenta, poder 
consultar o Sindicato de sua categoria 
econômica, tendo seu tempo livre 
para desempenhar suas atividades.

CONHEÇA O SINDVAREJISTA - SINDICATO 
DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JOINVILLE 
E REGIÃO - E PASSE A DESFRUTAR 
DOS SERVIÇOS JÁ IMPLEMENTADOS.

Presidente do Sindvarejista, 
Osnildo de Souza

Simples pode não ser 
vantajoso quando gerar 
pouco lucro
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ANIVERSARIANTES
Maio

5 ANOS
• ESTAÇÃO DA MODA
• AMÉRICA PLANEJADOS
• YES COSMÉTICOS
• ÓTICA KAIROS
• MC INFORMÁTICA
• ÓTICA LUX
• KIWI ARTIGOS VESTUÁRIO
• SHOPPING DA MADEIRA
• ALTERNATIVA MODAS
10 ANOS
• TONINHOS MAGAZINE
• ÓTICA ESTRELA
• LINGERIES D’ULLOR
• JOEL BIKE
• REI DAS DIVISÓRIAS
• MÓVEIS DELUCAS
• CENAIC
• SONHOS E BEBÊS
• MECÂNICA LUCIANO
15 ANOS
• AUTO PEÇAS 2 IRMÃOS
• IMOBILIÁRIA HANSEN
• DISVILLE
• ATLANTA MÓVEIS
• OXIGÊNIO JOINVILLE
• STARJET
• AUTO POSTO AMIM
25 ANOS
• LOJA ELIAS
• ACEVI VIDROS
30 ANOS
• AUTHENTIC SPORTS
• ELLOS IMÓVEIS
• SOLARY JÓIAS
35 ANOS
• ÓPTICA JORGI
• CASARÃO IMOBILIÁRIA
• HOTEL PRÍNCIPE

NOVOS 
ASSOCIADOS

NOME COMERCIAL BAIRRO SEGMENTO
UATT ............................................................BOM RETIRO .................................................................. VESTUÁRIO
ESPAÇO GOURMET ......................................ANITA GARIBALDI .....................................................GASTRONOMIA
PET SHOP DOCE MEL ...................................GLÓRIA .............................................................................. PET SHOP
DISTRIBUIDORA MALTA ............................... ITINGA ................................................. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
VIA CONEXÃO MODAS .................................AVENTUREIRO ................................................................ VESTUÁRIO
STOK INFORMÁTICA.....................................ANITA GARIBALDI ....................................................... INFORMÁTICA
PIZZA NA PEDRA ..........................................CENTRO .............................................................................. PIZZARIA
SUPER SOARES  ............................................MORRO DO MEIO...................................COMÉRCIO DE ALIMENTOS
REFRIMELLO REFRIGERAÇÃO.......................AMÉRICA .................................................................. REFRIGERAÇÃO
PIMENTA ROSA ............................................PARANAGUAMIRIM ........................................................ VESTUÁRIO
COLÉGIO AQUARELA ....................................BOEHMERWALD ........................................ INSTITUIÇÃO DE ENSINO
DR. WALMOR IZIDORO FERREIRA ................ANITA GARIBALDI .............................................................. DENTISTA
D’LINE MÓVEIS PLANEJADOS ......................BOA VISTA ............................................................................ MÓVEIS
CONTAINER ROCK BURGER ..........................ATIRADORES .............................................................GASTRONOMIA
LOJA DUAS IRMÃS ....................................... ITINGA ............................................................................ VESTUÁRIO
BORGONOVO CANTINA ...............................ANITA GARIBALDI .....................................................GASTRONOMIA
MENON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ........PARANAGUAMIRIM ..............................MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
VIDRAÇARIA DOUGLAS ................................ ITAUM ........................................................................... VIDRAÇARIA
CENTRAL DOS UNIFORMES .........................COSTA E SILVA................................................................. VESTUÁRIO
PASSOS PISOS E ACABAMENTOS .................FLORESTA .................................................................................PISOS
McDONALD’s ...............................................CENTRO ....................................................................GASTRONOMIA
FULL CHIQUE ...............................................COSTA E SILVA................................................................. VESTUÁRIO

Comitiva conhecerá 
tendências da moda

Comitê de Educação tem nova coordenação

O grupo da Câmara Setorial de 
Empreendedoras da CDL Joinville participa 
entre os dias 22 e 24 de maio, do Senac 
Rio Fashion Business, no Jockey Club, 
no Rio de Janeiro. O evento apresenta 
oportunidades de negócios, valorizando 
as marcas regionais e fomentando a 
internacionalização do segmento da moda. 
Quatorze grifes vão mostrar suas coleções 
de inverno para 2012 na passarela.

A professora Olizilma Ana Bussmann 
Witt é a nova coordenadora do Comitê 
Estratégico de Educação do Instituto 
Joinville, assumindo o cargo no lugar do 
professor Ernesto Berkenbrock. Também 
foi empossada a coordenadora adjunta do 
Comitê, Maria de Lourdes Bello Zimath.

A cerimônia, realizada no dia 11 de abril 
no auditório da CDL Joinville, com a presença 
do vice-presidente da CDL, Luiz Kunde; do 
presidente do Instituto Joinville, Volnei 
Batista; da representante da Secretaria 

Municipal de Educação, Vanessa da Rosa. 
Em seu discurso, o professor Ernesto 

destacou as ações realizadas e agradeceu 
o apoio durante sua gestão e, no final, 
recebeu dois livros e uma placa como 
homenagem. Já a nova coordenadora 
comentou que dará continuidade ao 
trabalho que já vem sendo realizado e 
solicitou apoio de todos para sua gestão.

A CDL Joinville participa deste Comitê 
através da coordenadora do Centro de 
Treinamento, Gisele de Oliveira Werner.

Grupo será coordenado pela professora Olizilma Witt

Vem aí o 1° Encontro 
Regional de Vendas

Para o segundo semestre deste ano, 
o Centro de Treinamento da CDL está 
planejando um grandioso evento. Trata-se 
do 1° Encontro Regional de Vendas, que irá 
apresentar assuntos com relação às vendas, 
motivação e liderança com renomados 
palestrantes. Nos próximos informativos, 
daremos mais detalhes sobre o evento.


