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Desafios a vencer

Em meio a um cenário de 
pessimismo em relação à 
economia, assumimos o 
comando da CDL Joinville com 
a certeza de que temos, mais 
do que nunca, de nos unir para 
não apenas sobreviver a esses 
tempos difíceis, mas de nos 
fortalecer. Um desafio que nos 
entusiasma diante do histórico 
de crescimento desta entidade 
que, em 24 de setembro de 2015, 
comemora 50 anos de serviços 
prestados à nossa comunidade.
Vamos focar nossas ações 
na melhoria do dia a dia do 
comerciante joinvilense. 
Toda a diretoria, os conselhos e 
as câmaras setoriais irão focar 
seus esforços na aproximação 
com o associado - ouvindo e 
atendendo suas demandas - e 
na busca de novos parceiros. 
Sabemos que fortalecendo o 

associativismo conseguiremos 
multiplicar nossas conquistas.
Uma das novidades que já 
podemos comemorar é a parceria 
que a CDL Joinville fechou no 
início de março com a Sercompe 
Datacenter, que vai proporcionar 
aos nossos associados melhorias 
substanciais nos serviços de 
comunicação de voz e dados via 
internet através da tecnologia de 
fibra ótica. Joinville é uma das 
poucas cidades em santa Catarina 
que está conectada à rede mundial 
de fibra ótica, e é exatamente 
esta vantagem competitiva que 
estaremos disponibilizando 
ao nosso associado.
O Projeto CDL nos Bairros é outra 
iniciativa que vai nos aproximar 
muito dos lojistas. Para este 
ano, já estão previstos seis 
encontros com comerciantes das 
regiões Leste e Sul. O primeiro 

evento ocorre no final de abril, no 
Aventureiro. Serão oportunidades 
únicas para a CDL estabelecer 
um diálogo franco e aberto 
com nossos associados dos 
bairros e de mostrar como estes 
comerciantes podem se beneficiar 
dos serviços por nós oferecidos.
Nossas plenárias, que são as 
assembleias de associados, 
também estarão abertas a todos 
os associados que estejam 
buscando por atualização 
profissional e informações 
a respeito das atividades da 
CDL junto à comunidade.
A certeza que podemos dar a você, 
lojista joinvilense, é que vamos 
trabalhar intensamente para estar 
cada dia mais próximos e que, com 
isso, teremos muitas conquistas a 
comemorar juntos. Você é a razão 
única de nossa existência. Vamos 
nos dar as mãos e lutar juntos!
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Um café no dia 5 de março reuniu 
os novos diretores e funcionários 
no salão de festas da Câmara 
de Diretores Lojistas (CDL) de 
Joinville. O objetivo foi “aproximar 
e celebrar as boas coisas da vida”, 
como afirmou o presidente, Luiz 
Kunde. Ele fez um agradecimento 
a cada um dos integrantes da 
equipe CDL Joinville. Todos 
se apresentaram, falaram um 
pouco de suas atividades e 
expectativas no trabalho e também 
do que mais gostam de fazer.
O vice-presidente financeiro, 
Carlos Grendene, que comandou 
a CDL Joinville nos últimos quatro 
anos, foi aplaudido por todos 
os presentes. Kunde destacou 
e agradeceu o trabalho feito por 
Grendene à frente da CDL. O ex-
presidente agradeceu e lembrou 
que a CDL e os associados têm 
de estar juntos para poderem 
trabalhar bem. “Sempre briguei 
em prol de todos os comerciantes. 
E vamos continuar juntos, 
trabalhando pelos associados e 
a CDL”, disse Carlos Grendene.

A vice-presidente de marketing 
e eventos, Ludmila Marques, deu 
as boas-vindas e se colocou 
à disposição de todos para os 
grandes desafios da CDL. João 
Batista Steffen, do conselho de 
SPC, falou de seu otimismo com 
o Projeto CDL nos bairros, do 
qual participará ativamente e, 
segundo ele, possibilitará uma 
grande aproximação também com 
os donos de micro e pequenos 
negócios. William Escher, 
coordenador da CDL Jovem, 
disse estar entusiasmado com 
seu trabalho na CDL e que há 
muitos projetos a desenvolver.
O vice-presidente de treinamento 
e desenvolvimento pessoal, 
Fernando Paulo Martins, afirmou 
que seu foco é fazer com que o 
treinamento se transforme no 
principal motivo para o associado 
estar na CDL. O vice-presidente 
de administração e de patrimônio, 
Erick Bleck Gonzalez, destacou que 
seu trabalho vai estar centrado nos 
associados e nos funcionários. 
A vice-presidente de câmaras 

setoriais, Dilva Regina Moratelli 
Colzani, reafirmou sua paixão 
pelo associativismo e disse que 
está com grandes ideias para 
se aproximar ainda mais dos 
associados. O vice-presidente de 
serviços de proteção ao crédito, 
Bruno Carlos Garcia, destacou 
como as novas tecnologias 
podem beneficiar os associados. 

Novos computadores
Luiz Kunde também anunciou a 
compra de novos computadores, 
que estarão ligadas à rede de fibra 
ótica, e cadeiras ergométricas 
para todos os funcionários da 
CDL. Foram ainda sorteados 
ingressos para o jantar festivo 
de posse, marcado para 23 de 
março, e canecos da 1ª Joinfest, 
realizada no dia 6 de março na 
Sociedade Harmonya-Lyra.
Todos fizeram uma homenagem 
ao zelador Edvino Rech, de 
73 anos, eleito o funcionário 
mais querido da CDL.

Agradecimentos e homenagens

Luiz Kunde agradeceu o apoio dos funcionáriosAplausos para Carlos Grendene 
(acima) e Edvino Rech (à esq.)
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• Encontro na CDL para comemorar o bom resultado 
do Festival Gastronômico: na foto, Luiz Kunde, 
presidente da CDL Joinville; Raulino João Schmitz, 
presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Joinville/SC e Região – 
VivaBem; Cátia Bittencourt, sócia-proprietária da 
Promacal; Guilherme Kulkamp, coordenador da 
Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento; 
Donizete Böger, coordenador regional norte do 
Sebrae; Raffael Del Olmo, sócio-proprietário da 
Cervejaria Dom Haus; e Victor Beduschi, sócio-
proprietário da Madville. Foto: Cleber Gomes
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Festival Gastronômico 
movimentou 49 mil pessoas

O Festival Gastronômico de Joinville 
– Edição Verão 2015, realizado entre 
os dias 21 de janeiro e 8 de fevereiro, 
atraiu um público de cerca de 49 mil 
pessoas nas 26 casas participantes. 
A Câmara Setorial de Gastronomia 
e Entretenimento da CDL Joinville 
comemorou o resultado. Foi o 
melhor desempenho entre as oito 
edições já realizadas, que se traduziu 
em um crescimento de 53% em 
relação à edição de verão 2014.
As 26 casas participantes ofereceram o 
menu completo - composto por prato de 
entrada, prato principal e sobremesa - ao 
preço único de R$ 39. As receitas foram 

elaboradas especialmente para o festival 
e destacaram o estilo de cada chef. 
No dia 12 de fevereiro, os realizadores e 
patrocinadores do festival se reuniram na 
CDL para comemorar o bom resultado 
do evento. A organização já planeja as 
novidades para a nona edição, prevista 
para ocorrer no inverno de 2015.
O Festival Gastronômico é uma 
realização da Câmara Setorial de 
Gastronomia e Entretenimento, da CDL 
Joinville. Nesta edição, teve o apoio 
do Sebrae e patrocínio da Promacal, 
do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Joinville/SC e 
Região – VivaBem e da Madville.

• Visita na Câmara 
de Gastronomia: 

No início de março, 
reunião dav Câmara 
de Gastronomia e 
Entretenimento da 
Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de 
Joinville contou com 
as presenças de Fabio 
Queiroz, presidente 
da Associação 
Brasileira de Bares e 
Restaurantes de Santa 
Catarina (Abrasel/
SC), e de sua gerente 
executiva, Andrea 
Alberti.  Na pauta do 
encontro estava o 
Festival Brasil Sabor 
2015, evento realizado 
em várias cidades 
brasileiras entre maio e 
junho e que a Câmara 
de Gastronomia 
pretende trazer 
também para Joinville. 
Segundo Guilherme 
Kulkamp, coordenador 
da Câmara, a visita 
foi excepcional para 
aproximar as duas 
entidades e alinhar 
estratégias comuns do 
setor. Fabio Queiroz e 
Andrea Alberti também 
foram recepcionados 
pela vice-presidente  de 
marketing e eventos da 
CDL, Ludmila Marques. 

• Guilherme Kulkamp, 
Andrea Alberti, Fabio 
Queiroz e Ludmila 
Marques (da esquerda 
para a direita)
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Público conferiu e 
aprovou a Joinfest

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Joinville acertou parceria com a 
Sercompe Datacenter. A empresa tem 
mais de 120 quilômetros de fibra ótica 
instalados em Joinville e link dedicado 
de internet com alta performance, 
destaca o presidente da CDL, Luiz 
Kunde. Melhorias perceptíveis poderão 
ser verificadas pelos associados e a 
própria CDL nos serviços de internet e 
informática com o uso de fibra ótica.
Segundo Bruno Carlos Silva, vice-
presidente de Serviços de Proteção 
ao Crédito da CDL e expert em TI, 
a Sercompe já pode oferecer aos 
associados da entidade internet de alta 
velocidade e alta performance, serviço de 
backup na nuvem e servidores virtuais. 

Sobre a nova parceira da CDL Joinville, 
Bruno informa que a empresa está 
há 25 anos no mercado, sendo 
referência no setor de infraestrutura 
de TI no Brasil. Essa experiência deu 
origem à Sercompe Datacenter, o 
primeiro datacenter comercial de 
médio porte de Santa Catarina.
A partir de agora, o associado da CDL 
pode obter descontos diferenciados e 
atendimento exclusivo pela Sercompe 
Datacenter. Interessados devem entrar 
em contato diretamente com a empresa 
pelo telefone (47) 3431-9720,  e-mail: 
datacenter@sercompe.com.br. O 
endereço é avenida Santos Dumont, 
935, térreo, bairro Santo Antônio. 

Parceria com Sercompe Datacenter 
melhora serviços de informática

Serviços de internet ficarão bem mais ágeis

• Festa  movimentou 
Harmonia-Lyra: 

A 1ª Joinfest 
movimentou a 
Sociedade Haarmonia-
Lyra no dia 6 de março. 
A festa foi aberta ao 
público em geral e 
animada pela Banda do 
Caneco e pelo Grupo 
Folclórico Windmühle, 
da Sociedade Lírica 
de Joinville. O público 
aprovou os 25 tipos 
de cervejas artesanais 
e os pratos típicos. A 
O presidente da Lyra, 
Álvaro Cauduro, destaca 
foi um evento muito 
significativo do ponto 
de vista da história da 
cidade, coincidindo 
com o mês de seu 
aniversário. A Câmara 
de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Joinville 
apoiou a iniciativa.

Plantão (47) 3426-3751 ou (47) 9743-3344
Rua Iririu esquina Rua Dona Francisca

www.villabellagio.com.brwww.villabellagio.com.br
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Projeto Meu Futuro vai beneficiar 
três mil estudantes em 2015

Neste ano, 
o Projeto 
Meu 
Futuro vai 
chegar 
a três 
escolas 
de 
Joinville e 
beneficiar 
três mil 
alunos 

da rede publica municipal. A iniciativa 
é coordenada pela Câmara Setorial 
de Informática da CDL Joinville. 
As atividades já começaram.
Idealizado em 2012 pelo empresário 
Erick Bleck Gonzalez, vice-presidente 
administrativo e de patrimônio da 
CDL Joinville, o projeto objetiva 
motivar o estudo na rede pública 
municipal de ensino. O início foi na 
Escola Municipal Dr. Ruben Roberto 
Schmidlin, no bairro Morro do Meio. 

A cada trimestre, são entregues 
medalhas para os 1º, 2º  e 3º colocados 
e ao Aluno Revelação, por turma. O 
critério principal é a média total dos 
alunos no trimestre. Também são 
analisados pontualidade, utilização 
do uniforme escolar e atrasos, entre 
outros critérios. Ao final do ano 
letivo, os primeiros colocados da 
escola e o melhor Aluno Revelação 
são premiados com notebooks. 
As escolas participantes são escolhidas 
pelos organizadores tendo como 
parâmetro o aumento nos índices 
do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb). Criado em 2007 
pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), o Ideb mede a qualidade do 
aprendizado nacional e estabelece 
metas para a melhoria do ensino. Para 
ser um apoiador, entre em contato pelo 
telefone (47) 3461-2515, com Marcos. 

A CDL Joinville já deu a largada na 
organização do Natal Premiado 
2015. Reunião no dia 3 de março 
entre diretores, conselheiros, vice-
presidentes de câmaras setoriais e 
o departamento comercial definiu 
os detalhes da promoção.  
Segundo o presidente da CDL, Luiz 
Kunde, a meta é envolver mais lojistas 
no evento deste ano, com foco no 

consumidor final. Decidiu-se que haverá 
um prêmio principal e premiações 
secundárias. Os participantes aprovaram 
a realização do sorteio de 50 vales-
compras de R$ 1 mil, um a cada dia dos 
50 dias da campanha, em comemoração 
às cinco décadas da CDl Joinville. 
Os comerciantes logo serão informados 
sobre todos os detalhes da promoção 
e de como poderão participar.

Largada para o Natal Premiado 2015
Diretores do Sicoob 
Joinville, que funciona 
na rua Dr. João Colin

• Inauguração do 
Sicoob Jonville: 

No dia 25 de fevereiro, 
o presidente da 
CDL Joinville, Luiz 
Kunde, participou 
da inauguração da 
primeira agência do 
Sicoob São Miguel, 
localizada na rua 
Dr. João Colin. O 
presidente do Sicoob 
São Miguel, Edemar 
Fronchetti, agradeceu 
a acolhida que teve em 
Joinville, destacando a 
recepção que recebeu 
da CDL e de outras 
entidades do município. 
Fronchetti afirmou que 
o Sicoob Joinville quer 
fazer um atendimento 
diferenciado aos seus 
clientes, lembrando 
que “acima de um CPF 
está um ser humano, 
com suas necessidades 
e particularidades”.
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• Palestras gratuitas:

Neste ano, o Centro de 
Treinamento da Câmara 
de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Joinville 
passa a oferecer 
bimestralmente 
palestras gratuitas 
aos associados. O 
primeiro encontro 
ocorre no dia 18 de 
março, em parceria 
com o Sebrae/SC, com 
o tema “Recrutamento 
e Seleção – Como 
Buscar Talentos 
Humanos”. O objetivo 
da iniciativa, segundo 
o coordenador do 
Centro de Treinamento, 
Anderson Cavalcante, é 
aproximar ainda mais 
os associados da CDL 
Joinville e, ao mesmo 
tempo, capacitá-los. 
A palestra agendada 
para 18 de março é 
dirigida a pessoas 
que estejam iniciando 
o próprio negócio 
e a empresários 
de microempresas 
já estabelecidas 
que precisem de 
orientações para 
recrutar e selecionar 
funcionários. 
Associados 
interessados devem 
confirmar presença pelo 
telefone 3461-2539 
ou e-mail cursos@
cdljoinville.com.br.

Em abril, a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Joinville estará 
presente com mais frequência também 
nos bairros. O objetivo, segundo o 
presidente da CDL, Luiz Kunde, é se 
aproximar ainda mais dos associados, 
conquistar novos e, assim, fortalecer 
a união entre os lojistas de toda a 
cidade. Para dinamizar essas ações, a 
entidade está lançando o Projeto CDL 
nos Bairros. O primeiro encontro está 
previsto para 28 de abril, na zona Leste.
Neste ano, a CDL pretende conversar 
com moradores das regiões Leste e 
Sul, com a realização de seis eventos, 

sendo três em cada uma delas. As 
atividades começam às 19h30 e 
incluem uma palestra motivacional 
ou uma peça teatral. Os locais dos 
encontros estão sendo definidos.
O primeiro bairro a receber a visita da 
CDL Joinville é o Aventureiro. Para o 
evento também serão convidados os 
lojistas de comunidades vizinhas. 
Nessas ações, a CDL pretende 
apresentar seus principais serviços, 
muitos deles gratuitos, e mostrar como 
os lojistas podem ter acesso a eles. 
O próximo informativo trará 
mais detalhes da iniciativa.

CDL Joinville vai aos bairros

rodapé informática

A região Lesta, do bairro Aventureiro, será a primeira a receber a equipe da CDL
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Um novo time na CDL Joinville

Diretoria da CDL Joinville - Gestão 2015/2016

No dia 23 de março, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Joinville 
realiza a posse festiva da nova 
diretoria, com jantar por adesão na 
Sociedade Harmonia-Lyra. O evento 
também prevê a entrega do Prêmio 
Mérito Lojista e o lançamento da 
comemoração dos 50 anos da 

entidade. A venda das adesões está 
sendo feita pela internet, por meio 
do site www.cdljoinville.com.br. 
A nova diretoria da CDL Joinville 
foi eleita em outubro do ano 
passado, em chapa única, para 
uma gestão de dois anos. Desde 
janeiro os novos diretores estão 

à frente da entidade, agora 
presidida por Luiz Kunde. Ele 
substituiu Carlos Grendene, que 
comandou a CDL de 2011 a 2014.
Mais informações sobre a 
posse podem ser obtidas pelo 
telefone 3419-2561 ou e-mail 
marketing@cdljoinville.com.br. 

• Presidente
Luiz Roberto Kunde, 62 anos, há 16 
anos na CDL. Da Levis/Lacoste 

• Vice-presidente Administrativo 
e de Patrimônio

Erick Bleck Gonzalez, 39 anos, há cinco 
anos na CDL. Da Exata Saf Informática

• Vice-presidente Financeiro
Carlos Antônio Grendene, ... anos, há... 
na CDL. Da Rochelli Calçados

• Vice-presidente de Treinamento 
e Desenvolvimento Profissional

Fernando Paulo Martins, 37 anos, há 
cinco anos na CDL. Da Arezzo Garten

• Vice-presidente de Serviços de Proteção 
 ao Crédito

Bruno Carlos Silva, 34 anos, há quatro 
anos na CDL. Da BC2C Tecnologia

• Vice-presidente de Marketing e Eventos
Ludmila Marques, 46 anos, há quatro 
anos na CDL. Da L’Antipasti

• Vice-presidente de 
Câmaras Setoriais

Dilva Regina Moratelli 
Colzani, 49 anos, há 
15 anos na CDL. 
Da Tiane Modas

• Coordenador 
de CDL Jovem

William Escher, 
25 anos, há 
cinco anos 
na CDL. Da 
Messias Material 
de Construção
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Conselho Superior

Conselho SPC

Conselho Fiscal

• José Raulino Esbiteskoski, 58 anos, 
há 33 anos na CDL.Da Ravelli

• Frederico Cardoso dos Santos, 59 anos, 
há 30 anos na CDL. Da Fredy Pneus

• Ivonir Meurer, 58 anos... 
Da Primavera Sports

• Manfredo Evaldo Trauer, ... 
Da Pérola Joalheria

• João Batista Steffen, 44 anos, há 
quatro anos na CDL. Da Aviário Falcão

• Ivo Custódio, 62 anos, há 30 anos 
na CD. Da Sueli Magazine

• José Manoel Ramos, 59 anos, há 25 
anos na CDL. Da Vichtoria Magazine

• Osnildo de Souza, 63 anos, há mais de 
30 anos na CDL. Da Jordanni Joias

• Julita Michels, 50 anos, há 20 anos na 
CDL. Da Joyce Modas
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DICAS DE 
LIVROS

Estes exemplares 
podem ser retirados 
como empréstimo 

pelos associados da 
CDL na biblioteca 
e na videoteca da 

entidade.

Em Marketing de guerri-
lha, Jay Conrad Levinson 
oferece um atualizado 
conjunto de táticas para 
pequenas e médias em-
presas, que inclui estraté-
gias de baixo custo para 
vendas pela internet, di-
cas para o 
uso de no-
vas tecnolo-
gias, como 
o podcas-
ting, téc-
nicas para 
m e l h o r a r 
o relacionamento com 
clientes, lições de admi-
nistração e comunicação 
e o que esperar do em-
preendedorismo.
As estratégias de marke-
ting estão em constante 
renovação, e qualquer 
mudança na área de ne-
gócios na qual uma em-
presa atua pode ser posi-
tiva. Mas, para aumentar 
os lucros, é necessário 
entender as transforma-
ções e agir de modo a 
torná-las benéficas. Mar-
-keting de guerrilha mos-
tra que os conceitos tra-
dicionais e já testados do 
marketing não devem ser 
esquecidos, mas novas 
formas de atuação serão 
determinantes para supe-
rar seus concorrentes.

MARKETInG DE 
GuERRILHA

Editora: Best Business
Autor: Jay C. Levinson

Aplicativo Visit Joinville facilita 
a vida de joinvilenses e turistas

O Aplicativo Visit Joinville, um 
projeto do Convention & Visitors 
Bureau lançado recentemente na 
Estação da Memória, foi um dos 
destaques da reunião realizada no 
dia 3 de março na CDL Joinville.
Disponível para Android com versão 
a partir de 3.0 e iOS, o APP é uma 
ferramenta digital que objetiva orientar 
visitantes e o próprio joinvilense quanto 
às melhores opções gastronômicas, 
de hospedagem, entretenimento, 
serviços, atrativos turísticos e 
eventos programados para 
a cidade. A dinâmica do 
aplicativo permite oferecer 
informações sempre 
atualizadas aos usuários. 
A presidente do 
Convention, Aurea Raquel 
Pirmann, destaca a 
utilidade do Visit Joinville. 
Segundo ela, mais que 
garantir informação e 
orientação a turistas e 
visitantes, o aplicativo 
se propõe a fomentar os 
negócios dos associados 
da entidade e de todos 
os demais prestadores 
de serviços que estiverem 
inseridos nesta ferramenta. 
Em três meses no ar, o aplicativo 
já teve mais de 5.500 downloads. 

Eventos definidos
Na reunião do dia 3 de março, os 
participantes também acertaram 
detalhes sobre a 8ª Rodada de 
Negócios, marcada para o dia 24 de 
março, das 13h30 às 18 horas, na 
Expoville, e o Jantar de 18 anos do 
Convention (dia 27 de abril, às 19h30, 
em local a ser definido), além do novo 
site e da logomarca da entidade.
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DICAS DE 
VIDEOTECA

Sinopse: 
• Como ser entendido e 
convincente
• Como desfazer barreiras 
para negociar melhor
• 5 passos altamente efi-
cazes para 
lidar com 
objeções
• O que você 
deve e não 
deve fazer 
durante a 
negociação
• Técnicas e comporta-
mentos para obter o Má-
ximo numa negociação

O CAMPEãO DE VEnDAS

Autor: Marcelo Ortega

Sinopse: 
• Preparação - aqueci-
mento em vendas
• Habilida-
des de co-
municação: 
Saber per-
guntar
• Estratégia 
para Pros-
pectar e 
Conquistar 
clientes
• Entusiasmo X Relações 
duradouras

COMunICAçãO nA 
nEGOCIAçãO

Autor: Marcelo Ortega

Lei regulamenta venda de 
produtos ópticos

No início de março, a Câmara Setorial 
de Ópticas recebeu, na CDL Joinville, os 
coordenadores da Vigilância Sanitária 
do município para que pudessem 
ser tiradas as dúvidas sobre a lei nº 
16.583/15. Sancionada em janeiro, 
a nova legislação regulamenta 
a venda de produtos ópticos em 
Santa Catarina e traz garantias aos 
comerciantes e consumidores.  
Segundo informou o órgão municipal 
aos presentes na reunião, a forma 
de fiscalização ainda será definida 
pela Vigilância Estadual. A câmara 
setorial e o Sindioptica devem 
participar de encontro em Florianópolis 

para discutir esses detalhes. 
A lei nº 16.583/15 prevê que somente 
poderão ser vendidos produtos ópticos 
que estiverem de acordo com as normas 
técnicas da ABNET. José Ernani Freitas 
Jr., coordenador da Câmara Setorial de 
Ópticas, lembra a luta de pelo menos 
três anos por essa regulamentação.  
O presidente da CDL Joinville, Luiz 
Kunde,  afirma que é importante 
fazer com que a lei seja cumprida. 
Ele defende a confecção de um selo 
para ser fixado nos caixas informando 
que a loja está autorizada/certificada 
a vender os produtos em questão.
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Aniversariantes
março

5 AnOS
◊ Aleatory
◊ Pet Cursos 

Profissionalizantes
◊ Studiozaav Arquitetura e 

Incorporacao Ltda. - Epp

◊ Lelita Boutique

10 AnOS
◊ Homeplast Ltda
◊ Madeireira Petroski
◊ Ótica Albano
◊ Open Tecnologia
◊ 15 Calçados

◊ Optiville

15 AnOS
◊ Comércio de Ferragens

◊ Aviário Falcão Dourado

20 AnOS
◊ Arezzo
◊ Superm. Santo Anjo
◊ Menina Mulher
◊ Star Vídeo
◊ Yankees Conf. Ind.

◊ Kalu Confecções

◊ Salete Modas
◊ Alles Picanha

Novos associados:
fevereiro/março

nOME FAnTASIA BAIRRO CATEGORIA
Mão Santa Produtos Náuticos América Comércio de produtos náuticos
Consis Segurança Integrada América Equiptos de segurança eletrônica
Luminarium Iluminação América Artigos de iluminação
Aquática Niemeyer América Comércio de peixes ornamentais
Você Implante  América Clínica odontológica
Dinil Clínica de Reabilitação Auditiva Anita Garibaldi Aparelhos auditivos
VR Pré-instalações e Aspiração A. Garibaldi Manut. ar-cond., ventilação e refrig.
Condomínio Residencial Toulouse Atiradores Condomínio residencial
Instituto Mix Jlle Centro Escola profissionalizantes
Condomínio Solar de Madrid Centro Condomínio residencial
Villa Ganesha Centro Confecções
Andreolis Cobrança Centro Serviços de cobranças e call center
Turma do Agito Centro Confecções infantil
X6 Confecções Costa e Silva Confecções
Loja Três Corações Iririú Confecções
DPA Comércio de Pneus Iririú Comércio de pneus
GuiAuto Veículos Iririú Compra e venda veículos
Amil Desentupidora Itaum Gestão de redes de esgoto
Magia da Moda Morro do Meio Confecções
Maicon Alexandre Mello Nova Brasília Serviços entregas rápidas
Celso Marques de Borba Petrópolis Atacado cosméticos
Lual Calçados Pirabeiraba Calçados
Isaías Miranda Ramos Saguaçu Revenda de cosmético
Sandra Melo Santo Antônio Confecções
Doce Mel Educação Infantil Vila Nova Educação infantil
Polibrilho Vila Nova Polimento e cromagem

Congresso será realizado no final de maio, na Expoville

No dia 26 de fevereiro, o presidente da 
CDL Joinville, Luiz Kunde, participou do 
almoço de lançamento da Expogestão 
2015, na Expoville. A 13ª edição do 
Congresso Nacional de Atualização 
em Gestão será realizado entre os 
dias 27 e 29 de maio, na Expoville. 
Já está confirmada a presença de 12 
palestrantes, que vão discutir com 
os participantes sobre cenários e 
tendências, estratégia, criatividade 
e inovação e desenvolvimento de 
habilidades pessoais. A organização 
espera reunir 1.500 pessoas.

Lançamento da Expogestão 2015
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Inadimplência é um tema que gera intensas dúvidas 
para os lojistas. Buscando auxiliar o associado, abaixo 
encontram-se algumas orientações a respeito.
Considera-se inadimplemento para fim de registro 
no SPC Santa Catarina o atraso no pagamento 
decorrente de operações mercantis, financeiras, 
prestação de serviços e outros legalmente 
comprováveis, através de instrumentos próprios, 
tais como: contratos, duplicatas, cheques, notas 
promissórias e orçamentos devidamente aprovados, 
dentre outros, nos termos da legislação vigente.
Para fins de registro, o atraso é considerado 
a partir do dia imediatamente seguinte ao do 
vencimento da obrigação inadimplida.
Apenas o devedor é responsável pela dívida. Seu 
cônjuge ou o sócio da empresa, quando a dívida 
é da pessoa jurídica, não pode ser registrado. 
Qualquer pessoa só pode ser registrada junto 
com o devedor caso tenha assinado como 
avalista, fiador ou endossado o título.
O crediário para menores de 16 anos só é válido 
quando forem representados pelo representante legal 
no ato da compra. Aqueles com idade entre 16 e 18 
anos devem ter sido assistidos pelo representante 
legal no ato da compra. As exceções para suspensão 
da incapacidade civil dos menores de 18 anos 
encontram-se no Código Civil, art. 5º, parágrafo único.
O regulamento do SPC de Santa Catarina autoriza o 
registro de cheque sem a devida provisão de fundos, 
desde que tenha sido reapresentado ao banco sacado 
e devolvido (motivo 12), ou a respectiva conta já esteja 

encerrada (motivo 13), ou haja prática espúria (motivo 
14) ou tenha sido sustado (motivo 21), desde que não 
seja por desacordo comercial. Cheques devolvidos 
pelos demais motivos não podem ser registrados.
Conforme determina o Código de Defesa do 
Consumidor, os registros de débito não poderão 
permanecer nos arquivos do SPC Santa Catarina 
por período superior a cinco anos, contados a partir 
da data do vencimento, razão pelo qual a baixa do 
sistema é automática quando atingido tal prazo.
O credor não é obrigado a aceitar a proposta de 
acordo do devedor, pois é obrigatório receber apenas 
o valor à vista. Caso opte por renegociar, recomenda-
se que seja assinado por ambas as partes e duas 
testemunhas um contrato de renegociação de 
dívida, disponível no site da CDL. Quando assinado o 
contrato é necessário baixar o registro em até cinco 
dias úteis, pois, de acordo com a legislação, quando 
é realizada a renegociação, a dívida antiga deixa de 
existir, porque será cobrada em novas condições. 
Caso o devedor venha a inadimplir novamente, o 
título que deverá ser registrado é o contrato cujo 
prazo prescricional será renovado por mais 5 anos.
Em caso de inadimplência, a legislação consumerista 
autoriza cobrança de juros de mora de 1% ao mês, 
multa de 2% sobre o valor total e correção monetária.
Outas dúvidas podem ser esclarecidas no 
guia do associado. Se você não possui, peça o 
seu na CDL. Caso sua dúvida persista, a CDL 
de Joinville está à disposição para prestar 
esclarecimentos a respeito do tema.

Bárbara Karina Gesing - OAB/SC 36.406

ARTIGO JURÍDICO

Esclarecimentos sobre 
inadimplência e registros
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Sábado Mais está de volta

Mudança das regras no afastamento do empregado

O susto na sede do sindicato

O mês de março marcou a volta do Sábado Mais 
para o comércio de Joinville, que aconteceu no 
dia 7. Vale lembrar que a data é uma iniciativa do 
Sindilojas de Joinville que visa a incrementar as 
vendas dos empresários da cidade. Nesta data, 
além de um grande investimento em diversas 
mídias para informar o consumidor, as lojas 
poderão estender seu horário de funcionamento 

até as 17 horas. É o Sindilojas de Joinville e Região 
buscando o melhor para seus representados.
Os próximos sábados acontecerão em abril, 
nos dias 4, véspera de Páscoa, com o comércio 
aberto até as 18 horas, e também no dia 11, 
com as lojas com horário até as 17 horas.
Boas vendas.

No último dia do ano de 2014 foi editada a 
Medida Provisória n. 664, referente à alteração 
no prazo para concessão do auxílio-doença 
ao empregado. O novo prazo de afastamento 
do trabalho e para gerar o auxílio-doença a ser 
pago pelo INSS passou de 15 para 30 dias.
Com esta alteração, passa a ser de 
inteira responsabilidade das empresas os 
afastamentos do trabalho de até 30 dias, 
sendo devido ao empregado o pagamento 
de seu salário integral durante o período.
Finalizado o prazo de 30 dias, somente 

a partir do 31º dia de afastamento o 
pagamento deste benefício será de 
responsabilidade da Previdência Social.
A justificativa para tal medida provisória, 
segundo o governo, é estimular as empresas a 
investir em saúde e segurança no trabalho. 
Apesar das mudanças que oneram ainda mais 
as empresas, o governo não sinalizou com 
qualquer contra prestação para balancear 
mais esse ônus para os empresários, em 
constante batalha para arcar com a pesada 
carga tributária a que já são submetidos.

No início do mês de fevereiro de 2015, a sede do 
Sindilojas de Joinville e Região sofreu um incêndio, 
causando, além do susto, prejuízos para diversos 
inquilinos, bem como para o próprio sindicato. 
Por sorte, as perdas foram apenas materiais.
Diante deste inesperado evento, não há uma 
data para a conclusão das obras de reparação. 
Entretanto, o sindicato está mantendo, de 
forma reduzida, o atendimento a todos os 
associados e representados no mesmo 
endereço, graças a uma ação rápida da 
equipe que está reparando os estragos.
Sendo assim, pedimos desculpas por todo o 

transtorno aos nossos associados e representados, 
mas com muito esforço e dedicação toda a 
equipe do Sindilojas está à disposição para bem 
atendê-los no telefone ou através do e-mail 
para que o nenhum empresário fique sem a 
informação necessária. Contem conosco.
Contatos por telefone (47) 3026-2600 ou 
pelos e-mails sindilojas@sindilojasjoi.
com.br e juridico@sindilojasjoi.com.br

Rosalbo Ferreira Júnior
Assessor Jurídico – Sindilojas de Joinville e Região




