
Nesta edição o editorial é de André Perin, 

Presidente na gestão 2005/2008. 

Acompanhe a história da CDL, mensalmente contada por um Ex‐presidente. 

Junho

 Nestes 40 anos, tivemos 21 Presidentes, todos 

trabalhando e dando um pouco de sua alma, tempo 

e dedicação para a CDL. Muitos outros Presidentes 

virão, com mais garra, mais energia e novas ideias,  e  

continuarão cumprindo  a missão da entidade.

 Além dos Presidentes, a entidade sempre contou 

com todos integrantes da Diretoria, independente 

do cargo que ocupam, a dedicação e vontade de 

ajudar, sempre estiveram presentes. Ideias e 

soluções sempre foram compartilhadas, respeitadas 

e ouvidas, na busca do desenvolvimento em 

conjunto e coletivo da entidade e sociedade, como 

um todo.

 Importante também lembrar da equipe interna 

da CDL, secretária executiva e auxiliares, que 

também se engajam nas ações, projetos e missões 

em busca permanente de fazer o sistema funcionar, 

e manter a entidade ativa e atuante.

 Presidentes, Diretoria, Equipe e Associados,  são 

pessoas que anonimamente, fizeram, fazem e farão 

a CDL crescer e continuar crescendo. 

 Pessoas que buscam permanentemente 

representar e sustentar uma entidade que sobrevive 

de participação. 
 A história de nossa entidade é feita por um 
pouco de cada um de nós. Não importa o quanto   
cada um fez ou faz,  tudo, ou qualquer coisa, é muito 
importante, porque SOMA. A soma das pequenas 
coisas, é que gera o mais importante resultado.  
 Os trabalhos realizados em cada gestão, 
certamente foram sem medir esforços para realizar o 
máximo, sempre pensando no comércio, nos 
serviços, na comunidade em geral,  local e regional.
 Desnecessário citar realizações, sempre fomos  
transparentes e responsáveis com a  função que nos 
foi confiada.
 Obrigado pela oportunidade de participar desta 
entidade.

Associado:
acesse o site da CDL 
www.cdlnp.com.br

INÉDITOna região

O MAIOR evento que a região já viuO MAIOR evento que a região já viu

PREPARE-SE...VEM AÍ....PREPARE-SE...VEM AÍ....

REVOLUÇÃO DOS CAMPEÕES

20 de agosto/2013 EM BREVE MAIS 

INFORMAÇÕES

Abraço a todos,
André Perin



12 de junho 

Dia dos Namorados

Juntos tem sonhos, esperanças, 

planos e, principalmente, 

tem amor que os une  

capazes de ousar e de acreditar 

que seus amanhãs 

serão brilhantes.

·C ARNES  FANTON

·O PORTUNIZA CRESCIMENTO PROFISSIONAL  

(ESCOLA SÃO PELEGRINO)

·L OUCAS & SANTAS

·C ASA DO GAÚCHO SILVA NETO

- Decurso do prazo máximo = 5 anos
- Pagamento da dívida      liquidação
- Renegociação da dívida / Novação

Novas datas de
vencimento

Nova
dívida

24 de junho 

Feriado Municipal 

Padroeiro São João Batista

Fique Atento!

Sejam bem vindos,
sua empresa 
nos fortalece.

cliente

Convênio Empresarial
 CDL/Claro

Atendimento diferenciado, 
credibilidade, transparência e 

assistência.
Tarifas, planos  e aparelhos 

subsidiados.
Fique a vontade para nos 

consultar.

ESTE INFORMATIVO É UMA PUBLICAÇÃO MENSAL DA CDL NOVA PRATA

Motivos de Cancelamento
de Registros

Segurança na venda e poder de recuperação do crédito, só o SPC pode lhe oferecer.
Dê tranquilidade aos seus negócios, consulte o SPC.



Em 21 de maio,  foi apresentada a palestra  “Tendências e 

Boas Práticas no Varejo”,  por Fabiano Bassani Zortéa, que 

esteve em janeiro de 2013 na 102ª Convenção Anual, 

organizada pela Federação Nacional do Varejo (NRF) em 

Nova Iorque, Estados Unidos. 

O tema central da palestra foi a mudança no perfil dos 

consumidores. Eles estão nas redes sociais, querem saber 

a procedência dos produtos, comparam preços de dentro 

das lojas através do celular ou tablet e pesquisam 

informações de outros consumidores antes de decidir a 

compra, que para um grupo crescente, acaba sendo 

realizada pela internet. Ser varejista está muito mais 

desafiador do que há alguns anos, quando as compras 

ficavam restritas ao município de residência do comprador.

Na oportunidade, também foi apresentado, o  Programa de 

Gestão da Qualidade, Q Comércio. 

O programa prevê a implantação de um software de gestão 

+ consultoria especializada para os participantes + 

certificado de qualidade. Este programa é   coordenado 

pela FCDL-RS e apoiado pelo SEBRAE. 

Agende...
Nas segundas-feiras, 

das 8h às 9h da manhã. 
Workshop 

- ATENDIMENTO 
AO CLIENTE.

- CONCESSÃO E 
RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITO.
GRATUITO!

Declei, Neli e Gisele   

“Tendências e Boas Práticas no Varejo”

Em 23 de maio, o  

Presidente da 

CDL, Sr. Jorge 

Capelari, marcou 

presença na aula 

de Administração 

de Serviços, na 

UCS/NUPRA - 

Nova Prata. 

Participantes do curso Técnicas 

de Vendas, realizado de 22 a 

24 de maio. O curso foi 

ministrado pelo facilitador  

Declei José Dalla Giacomassa.

No dia 13 de maio, aconteceu, 

em Porto Alegre, o 4º Fórum 

Estadual do Varejo. A CDL de 

Nova Prata esteve presente.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Seja você o próximo, 
reserve sua vaga 
pelo 3242-8400

ACONTECEU...

Participação na UCS/NUPRA Técnicas de Vendas 4º Fórum Estadual do Varejo

Neli, Laerte, Declei e Marly

‘’Gerenciamento é substituir 
músculos por pensamentos, folclore 

e superstição por conhecimento, 
e força por cooperação’’.

Peter Drucker

20/05

06/05

13/05

27/05



Conteúdo Programático:

1 - Substituição Tributária

2 - Cálculo Prático do ICMS-ST

3 - Entradas Interestaduais de Mercadorias Não Sujeitas ao Regime de 
Substituição Tributária  

4 - Nova Alíquota do ICMS para Mercadorias Importadas Utilização a 
partir de 2013

5 - Análise do reflexo destas alterações em relação ao crédito fiscal das 
empresas adquirentes.

6 - Nota Fiscal Eletrônica – Novas Regras

7 - CT-e-Conhecimento de Transporte Eletrônico

8 - MDF-e – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

9 - SPED Fiscal – ICMS/IPI – Novas Obrigações

Ingressos Antecipados e Limitados

ATUALIZAÇÃO DE ICMS PARA 2013 e 2014
20 de junho

Horário: Das 08h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min   
Investimento e Material de Apoio:

Associados da CDL e Assinantes LEFISC R$ 150,00
Demais participantes R$ 200,00

Incluso: apostila, material de apoio, certificado e coffee break. 
Inscrições: NA CDL . 3242.8400 

Objetivo: Atualizar o profissional da área sobre as últimas alterações na legislação fiscal, bem como as que irão 
vigorar a partir de 2013, enfocando principalmente as alterações que afetam diretamente a operacionalidade fiscal 
das empresas.
Público alvo:
Contadores,  técnicos contábeis, analistas, assistentes e auxiliares na área contábil e fiscal, profissionais da área 
financeira de indústria e empresas comerciais e demais profissionais interessados da área contábil e fiscal.
Instrutora:  Valéria Peres – Bacharel em Direito, Consultora da LEFISC nas áreas de ICMS-RS e SP/ISS/IPI, 
redatora de matérias do Portal LEFISC, Instrutora de cursos e palestras da LEFISC e CRC/RS e SP.

FAÇA SUA RESERVA - VAGAS LIMITADAS!

Convite
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Inicia no dia 25 de junho 
a qualificação de 28 empresas 
de Nova Pra ta  e  reg ião.
É o nosso comércio trabalhando
pela melhoria contínua.

QUALIDADE
NO  COMÉRCIO

Instrutor: Declei José Dalla Giacomassa

Qualidade significa fazer certo 
quando ninguém está olhando.

Henry Ford


