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SOLUÇÕES
CDL

CERTIFICAÇÃO
DIGITAL

TREINAMENTOS

. É a identidade digital da 
pessoa física e/ou jurídica no 
meio eletrônico. Emitimos com 
autenticidade e integridade.

. Plano empresarial de telefonia 
móvel. Ganhe tempo ao escolher o 
melhor serviço e tenha a certeza de 
pagar apenas o que foi consumido.

. Serviço especializado para facilitar 
negócios, atendendo todo o ciclo de 
crédito do cliente e garantindo 
baixos índices de inadimplência.

. Auxiliamos na capacitação do 
empresário e colaborador, na 
busca de melhores resultados.



ACONTECEU...

16.10
Palestra Por que Compramos?
Entendendo o Comportamento do nosso Consumidor

Você sabia que todas as nossas escolhas, decisões e ações podem receber 
a influência dos Gatilhos Mentais?
Eles despertam nosso interesse, agindo como estímulos em nosso 
cérebro em um campo que podemos chamar de “piloto automático”.
Saber utilizar esse recurso é uma poderosa ferramenta de persuasão, o 
que vai aumentar e melhorar muito os resultados das suas estratégias de 
marketing.
Na palestra foram apresentados os 15 Gatilhos Mentais Infalíveis que,
aplicados no seu conteúdo, farão toda a diferença na venda de seus 
produtos ou serviços, são eles: Escassez, urgência, autoridade, 
reciprocidade, prova social, antecipação, novidade, dor, prazer, 
coerência, simplicidade, curiosidade, similaridade, exclusividade e 
surpresa.

De Marketeiro confesso, Marcus Tonin. Saiba mais acompanhando nossas redes sociais. #CDL

17.10
Convenção Estadual Lojista

Diretoria e associados participaram da 50ª Convenção lojista, que aconteceu em Canoas, e tratou do movimento lojista em movimento.

26.10
Churrasco na Laje
Lançamento da Pedra Fundamental

Parte do discurso do Presidente Thiago Giaretta:

“E o início da obra em junho deste ano (2019), só foi possível através dos serviços, cursos e treinamentos prestados aos associados ao longo de nossa 
história, com isso gostaria de pedir aos associados que continuem utilizando os serviços que temos disponíveis, pois só assim será possível
o término dessa obra que após concluída será mais uma opção para uso da comunidade Pratense e principalmente do nosso associado...
Não vemos outra forma de construção que não seja com união, colaboração e participação de cada um, com respeito e ética, princípios que norteiam a 
entidade até hoje.
Para finalizar, deixo a seguinte mensagem: “Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos.” 
Muito Obrigado.” 

A CDL Nova Prata, é uma entidade que exerce seus objetivos na íntegra e comprova que através da colaboração, trabalho e organização 
pode-se transpor qualquer barreira de crise ou situação adversa.
Inúmeras autoridades e poderes municipais prestigiaram o ato, tais como Executivo, Legislativo e Judiciário.
O evento também marcou as comemorações dos 47 anos da entidade, imprensa falada, escrita e televisionada, sempre parceiros, 
presentes no evento.



CLIENTE OCULTO
Através do , empresas utilizaram a ferramenta que avaliou a estrutura do negócio, seja física ou virtual,   Programa Acelere seus Resultados
atendimento, site, redes sociais, ponto de venda, diagnosticando os pontos fortes e as melhorias necessárias.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Através do programa e parceria de longa data com o SEBRAE, mais de 35 empresas foram visitadas com agendamento da CDL, com o 
objetivo de acompanhar e orientar, auxiliando na identificação de oportunidades de melhorias de performance da gestão. 

CURSOS

CERTIFICAÇÃO
DIGITAL

Tipos de Certificados Digitais, dentre os modelos mais utilizados estão:

e-CPF (pessoa física) - Versão eletrônica do CPF, permite transações como a transmissão de demonstrativos para a Receita Federal ou a prestação de 

serviços em nome da empresa que você representa. Também pode ser usado em instituições privadas, como já fazem alguns bancos para determinadas 
transações, entre outras.

e-CNPJ (empresas) - Versão eletrônica do CNPJ, deve ser emitido em nome do representante legal da empresa na Receita Federal.

NF-e (notas fiscais eletrônicas) - Destinado a empresas que precisam assinar notas fiscais eletrônicas. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é a versão 

eletrônica do documento tradicional Nota Fiscal.
Por meio da NF-e é possível manter o registro de toda a movimentação de mercadorias. 

Faça conosco também e-Saúde, e-Jurídico, e-Simples.
Mais informações: info@cdlnp.com.br.

Angelin Manfredi Sobrinho, Primeiro Presidente da CDL Nova Prata, em seu discurso relatou as dificuldades e as grandes realizações da época. 



22.11
Confraternização de Final de Ano 

21.11
Workshop Abordagem de Vendas
Gestão na Prática

É comum o empresário dizer que “não adianta treinar, pois eu treino 
hoje e amanhã o vendedor vai embora”,  que não tem tempo, etc...
É justamente nesse aspecto que salientamos a necessidade de 
constante capacitação, uns vem, outros vão. Não basta só ter um saber 
de um produto ou serviço, é preciso saber vendê-lo, e saber também 
atender o cliente, entendendo e suprindo suas necessidades e desejos.

O Presidente Thiago, aproveitou o encontro para apresentar o relatório de 
atividades realizadas durante 2019. A Diretoria é voluntária, e trabalhou 
muito, para que nossos serviços tivessem um excelente crescimento. 
Convocou novamente cada um a continuar construindo nossa árvore da 
prosperidade e disse: “ Entendo que não há barreiras, nem adversidades 
que segure nossa caminhada, quando feita com união e participação, 
vamos continuar alimentando nossa árvore da prosperidade, que 
representa a bonança e serve de ímã de positividade, preencham o novo 
TAG com tudo o que podemos fazer para que a CDL continue prosperando 
e coloquem novamente na árvore. Somos um TIME, que veste a camisa, 
tenho orgulho de estar presidente construindo juntos uma grande 
entidade. Os que não puderam estar presentes por motivos profissionais, 
certamente estão comprometidos com a entidade. 

04.12
Lançamento 3ª Expo Prata

A convivência será o objetivo principal da 3ª edição da Expo Prata. O evento foi 
lançado na noite da quarta-feira, 04, no auditório do Centro Empresarial 
Vicencio Paludo, prometendo inovar em termos de festa, feira e promoção das 
potencialidades regionais.
A presidente da comissão organizadora, Veridiana Ciotta, frisou que o trabalho 
em conjunto busca promover a convivência entre os visitantes, enaltecendo o 
município.
Para o prefeito Volnei Minozzo, a Expo Prata evolui a cada edição: “quando 
realizamos a primeira edição, nem espaço tínhamos para o evento. Hoje, 
vemos que a festa cresceu. Vamos trabalhar para que todos possam se sentir 
muito bem acolhidos e consolidando o nosso projeto de sermos o centro 
regional nos mais diversos segmentos”, frisou.
O presidente da   Exposições, Feiras e Eventos da Capital Nacional do Basalto, 
entidade promotora, Thiago Giaretta, destacou que “a organização espera que 
essa feira possa marcar a história de Nova Prata, como um evento de 
integração entre todas as etnias”. Isso porque, a programação da 3ª Expo 
Prata contará com diversos atrativos que fomentarão as culturas que formaram 
o município. Exemplo disso, será o restaurante que servirá pratos que 

remeterão a cada uma delas. Quem participou do lançamento do evento já pode 
degustar um pouco do que será servido durante os cinco dias de festa. Também, para 
entrar no clima da festa, os participantes receberam um baralho de cartas para fomentar 
o espírito de convivência proposto pela agência oficial do evento, Plena Comunicação e 
Propaganda.
A 3ª Expo Prata acontecerá nos dias 29 e 30 de abril e 01, 02 e 03 de maio de 2020, 
com novo local: a sede da AFUVI (Associação dos Funcionários da Vipal) e CTG Querência 
do Prata. São áreas amplas e com condições para receber os 190 expositores esperados 
dos mais diversos setores, além da gastronomia, feira comercial industrial, artesanato, 
agroindústrias, espaço cultural, infantil, shows, entre outros.

Importante:Importante:Importante:
Venda de espaços para Associados das CDL, 

CIC e SINDILOJAS de 05/12 até 24/12  

26/12 a 10/01 . para empresas de Nova 

Prata, não associadas

Após 11/01/2020 . para os demais 

interessados, com valores diferenciados em 

cada caso



ATENÇÃO!

Operadores que não ACESSARAM o sistema  do SPC em um período de 6 meses foram inativados. A inativação de operadores é para evitar fraudes.  
Se sua empresa está com operador inativado e quiser  voltar a utilizar o sistema via internet basta solicitar. Lembramos que para não inativar é 
necessário acessar o sistema frequentemente. 
Endereço eletrônico para consultas de SPC:  Página para acesso ao login direto é: https://servicos.spc.org.br
-> -> ->  Se sua empresa ainda não possui LOGIN E SENHA para efetuar consultas via internet, solicite na secretaria da CDL.

CADASTRO POSITIVO X CADASTRO NEGATIVO
Qual é a principal diferença entre o Cadastro Positivo e o Cadastro Negativo?
O Cadastro Positivo é composto por operações de crédito e obrigações financeiras que foram 
quitadas ou estão em andamento com as datas de pagamento correspondentes.
Já o Cadastro Negativo (lista de consumidores inadimplentes) é composto unicamente por 
informações referentes a compromissos financeiros que não foram pagos no prazo acordado 
e que estão ativas em sistema.

NOVOS ASSOCIADOS 2019
Nosso trabalho é promover o seu negócio, sejam bem-vindos!
Contem com nosso apoio, serviços e soluções.

Aprecie as coisas que realmente tem importância na vida, mas 
não esqueça daquele presente especial na família: o amor!

Aprecie as coisas que realmente tem importância na vida, mas 
não esqueça daquele presente especial na família: o amor!

Rua Aparecida, 1388
54 3242.1201

7

54 3444.9904



NOTÍCIA

MUDA COBRANÇA DE DÍVIDA EM CARTÓRIO
Determinação do Conselho Nacional de Justiça passa a valer em todo o Brasil a partir de 28/11/19

ANTES - Toda dívida apresentada em qualquer cartório de Protesto do RS até 27/11/19 incidia na cobrança de 
custas (as taxas e selos). Isto é o credor para cobrar uma dívida pagava antecipadamente o custo deste processo.

AGORA - com a postergação, todo título apresentado a qualquer cartório de Protesto do RS, terá o valor de custas cobrado somente quando da quitação 
do protesto e arcados pelo devedor. A novidade vale para documentos de pessoas físicas e jurídicas que comprovem dívida de até um ano, ou seja, 
contratos, duplicatas, notas promissórias, etc, da data da apresentação até um ano retroativo, ou para o caso de bancos e instituições financeiras, títulos 
de qualquer data.

TX. ADMINISTRATIVA: R$ 5,00

TX. ADMINISTRATIVA: R$ 5,00

vivo

TELEFONIA CLARO E VIVO COM LIGAÇÕES ILIMITADAS 
PARA QUALQUER OPERADORA NACIONAL E DADOS


