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osso ano de
chegou ao fim
e a avaliação, apesar dos pesares,
é positiva. Tivemos momentos turbulentos sim, nossa economia passou
por mais baixas do que altas, mas no
balanço final festejamos
. Para a
maioria dos empresários, o ano não foi
ideal, mas foi melhor que
, muito
melhor em alguns casos e a expectativa é de que em
essa melhora graMARCIO KREIBICH
dativa continue aumentado.
PRESIDENTE CDL SINOP
Parte do sucesso do nosso ano se A FORÇA DO COMÉRCIO, A FORÇA DE SINOP!
deve as nossas campanhas e por isso
aproveito para agradecer a todas as empresas que apoiam os trabalhos da CDL e
participam ativamente como parceiras. Especialmente agradecemos aos patrocinadores do Sonho de Natal, uma campanha vencedora que contou com
lojas
participantes e a distribuição de
mil rasgadinhas. Muito Obrigada: Catatau
Veículos, Eletromóveis Martinello, Moto Ideal, Ciclo Amazonas, Grupo Dorane,
Guarapari, Enermat, Cristal Sorvetes & Fast Food, Supermercado Campos Novos,
Óticas Jó, D'tália Pizzaria e Chopperia, Auto Posto Paraná, Nalevaiko, Recanto dos
Pássaros, Francis Gás e Global Tour.
Para o ano de
as expectativas são boas, afinal serão muitos os motivos
para incrementar as vendas, entre eles a Copa do Mundo na Rússia que promete
agitar o país. Outro evento que também deve interferir na nossa rotina são as
eleições presidenciais que deixam os empresários preocupados com os reflexos
na economia mas ao mesmo tempo podem renovar as boas expectativas.
Independente das datas a CDL vai seguir no seu caminho de trabalhar pela sociedade e especialmente para nossos associados. Muitas campanhas e promoções
devem acontecer, além de palestras e cursos, mas com certeza o melhor de
será a comemoração dos anos da CDL Sinop. Fiquem de olho em nossos veículos
de comunicação e mídias sociais e aproveitem todos os presentes que dedicaremos a vocês em
.
A todos um excelente ano de

, que ele seja melhor do que

Márcio Kreibich
Presidente
CDL Sinop - A Força do comércio, a força de Sinop!

Atenção Empresário
A Agência fazendária de Sinop comunica que em virtude do pequeno número de
servidores lotados na Agenfa e do gozo de férias neste período,
informamos que os processos da JUCEMAT serão encaminhados para análise na
sede em Cuiabá até / /
para evitar o comprometimento do atendimento
presencial e análise de processos da SEFAZ, de acordo com a Cláusula . . , alínea
"f", do Termo de Cooperação nº /
. Informações ( )
-( )
(Fax)
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Antes de falar sobre essa opção, gosto de lembrar de uma
regra básica em finanças: existe uma escolha entre segurança e rentabilidade. Quanto mais de um, menos do
outro. Aqueles que querem um ganho maior nas aplicações devem alterar a composição do seu portfólio buscando opções com um pouco mais de risco. As opções são
inúmeras, só para citar algumas: fundos multimercados,
fundos de renda variável, ações e fundos setoriais.

S

empre na virada de ano, voltamos ao velho hábito de
planejar o ano que se aproxima. Depois de três longos
anos de dificuldades na economia aprendemos a importância do planejamento financeiro. Ter as contas na ponta
do lápis e saber onde colocar as reservas foi um fator fundamental para atravessar esses anos conturbados. Contudo, parece que estamos vendo mares mais calmos (na
economia) nos próximos anos.
Esse mês o Conselho de Politica Monetária (COPOM) do
banco central do Brasil reduziu a taxa básica da economia
(SELIC) para % ao ano. Mas o que isso significa para os
meus investimentos? Para inicio de conversa é a taxa de
juros mais baixa nos últimos anos no Brasil. Outro fator
importante é que deixamos de ser o líder em taxa de juros
na América Latina, estando o México liderando o ranking.
Lembrando que a taxa Selic serve como referência para
todos os investimentos, sendo que a poupança, o CDI e os
fundos de renda fixa acompanham as variações da taxa
básica.
Para os investidores que preferem segurança e que tem
suas reservas aplicadas em poupança, CDI e fundos de
renda fixa, a noticia é que os rendimentos devem cair
acompanhando o cenário de queda nos juros. A vantagem
para o investidor nesse tipo de aplicação é a segurança no
investimento e a garantia que não sofrerão fortes emoções com as oscilações de mercado.
E se o investidor busca um ganho adicional em

?

O ponto positivo da queda da taxa de juros é o impacto
positivo sobre vários setores da economia, pois juros baixos significam projetos empresariais sendo executados e
mais crédito para o consumo. Um bom momento para
aplicações financeiras que acompanham o crescimento
da economia. Fundos multimercados e fundos setoriais
podem ser uma boa opção.
Lembre de consultar o seu gerente de investimento ou
consultor de investimento. Solicite sempre informações
das opções de investimento: regras de aporte e saque,
tributação e principalmente os riscos envolvidos. Não
existe ganho acima da taxa Selic sem risco

Dr. Feliciano L. Azuaga
Diretor NIT UNEMAT

Doutor em economia pelo (PIMES-UFPE) e mestre em economia industrial e inovação (UFSC). Diretor do Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade do Estado de
Grosso- UNEMAT.Executa programas de fomento ao
empreendedorismo e inovação. Pesquisador no departamento de Economia na área de econometria e avaliação
de impacto de políticas governamentais. Membro do
"Think Tank" CISE-UNEMAT. Experiência em consultorias
para órgãos governamentais realizando avaliação de
programas, planos diretores e diagnósticos econômicos (
DNIT, CAPES). Atua como palestrante sobre conjuntura
econômica e uso de tecnologia na educação. Membro do
conselho gestor do Parque Tecnológico Mato Grosso e
membro do Conselho Temático de Inovação e Tecnologia COINTEC da FIEMT.
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Onde investir em 2018?

Laboratório Santa Mônica apoia a campanha “Passos que Salvam’’
O Lojista | CDL - Sinop

tos o faz. Participar e apoiar esta caminhada é mais que
dar apoio, é viver este momento lindo que envolve pessoas, porque no momento em que elas precisam estaremos
lá de alguma forma com o resultado desta participação.

Hospital do Câncer de Barretos organiza caminhadas

O

Hospital do Câncer de Barretos é a maior referência
de combate ao câncer infantil da américa latina. O
projeto chamado de “caminhada passos que salvam” é a
forma mais amorosa de obter o apoio necessário para que
esse hospital que já é chamado de hospital do amor, possa
levantar recursos para continuar desenvolvendo e ampliando sua capacidade em atender e levar esperança para
as crianças e jovens que são tratados pelo SUS, sim pelo
Sistema Único de Saúde. O laboratório Santa Mônica participa e apoia esse evento que se realizou neste dia de
novembro em Sinop, são mais de
cidades participando e apoiando essa iniciativa tão importante e nobre. A
palavra do diretor presidente do Santa Mônica em Sinop, é
que, “trabalhamos com a vida há mais de anos, levando
exames de qualidade e procuramos entregar esse trabalho com o mesmo amor que o hospital do câncer de Barre-
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ALTERADA A LEI DA AR EM SÃO PAULO

A

té dia de dezembro de
os associados que precisavam fazer
inclusão de algum CPF / CNPJ com residência em São Paulo (mesmo o
associado sendo de outras regiões que não possuíam a Lei do AR.) eram
obrigados a fazer a notificação com carta-comunicado com A. R. Esta era uma
Lei vigente apenas no Estado de São Paulo.
A partir de agora não é mais necessário o AR. Isso porque o Governo de São
Paulo sancionou o projeto de lei - PL nº
/
e alterou a Lei nº . /
que obrigava a comunicação de inclusão de dívidas vencidas no cadastro de
inadimplentes dos bureaux de crédito por meio de carta-comunicado com
Aviso de Recebimento (AR). A lei nº . /
passou a vigorar dia / / ,
após publicação no Diário Oficial.
Com isso o associado passou a fazer a comunicação por carta simples (FAC
Simples) e a fatura cobrada passou a vir de acordo com o preço previsto na
tabela vigente. Também vale destacar que além de não ser mais necessário
comunicar com AR a lei também alterou o prazo para inclusão da dívida no
bureau de credito que passou a ser após vinte dias ( ) para hibernação do
registro do envio da referida carta.
Nos casos dos estados que NÃO tinha a Lei, permanece nos

dias habitua-

CDL
ECOMEND

R

OS MELHORES FILMES DE
Segundo American Film Institute (AFI)

A

OS MELHORES LIVROS DE
Segundo a publishnews.com.br:

DATAS

COMEMORATIVAS

° Dia Mundial da Paz
° Dia Nacional do
Juiz de Menores

O Lojista | CDL - Sinop
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° Dia do Hemofílico
Orientador Educacional
° Dia de Reis, Dia do Mensageiro
° Dia do Leitor
° Dia Nacional do Fotógrafo e
da Fotografia
° Dia do Astronauta
° Dia do Empresário de Contabilidade
° Dia do Enfermo
° Dia dos Adultos e Dia do Compositor
° Dia dos Tribunais de Contas da União
° Dia da Penitência
° Dia do Terapeuta Ocupacional
° Dia do Farmacêutico,
Dia Nacional do Fusca
° Dia Mundial da Religião
° Dia da Previdência Social e
Dia Nacional do Aposentado
° Dia do Carteiro
° Dia da Gula
° Dia do Orador
° Dia do Comércio Exterior
° Dia da Saudade, Dia da Não Violência
° Dia do Hanseniano e Dia
Mundial do Mágico

CDL
Doentes de Amor

Os segredos da mente Milionária

Me Chame Pelo Seu Nome

Go pro – Passos para se tornar
um profissional do marketing de
rede

Dunkirk

Qual é a tua obra?

Um homem rindo muito conta
para o amigo:

Projeto Flórida

O monge e o executivo

- Hoje às 03:30 da manhã entrou um
ladrão lá em casa...

Corra!

Pai rico, pai pobre

O amigo diz:

Lady Bird - A Hora de Voar

Gente que convence

The Post - A Guerra Secreta

Geração de valor

- Caramba, cara!!!! Um ladrão entrou
na sua casa e você está rindo??
E o que ele levou?

A Forma da Água

Sonho grande

Três Anúncios Para um Crime

Casais inteligentes enriquecem
juntos

Mulher-Maravilha

Manual da faxineira

E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha mulher
achou que era eu chegando bêbado.
JANEIRO

O Lojista | CDL - Sinop

CDL ENCERRA 2017 PREMIANDO OS SINOPENSES

A

CAMPANHA SONHO DE NATAL da CDL Sinop premiou
milhares de sinopenses do dia de outubro, quando
iniciou, a de dezembro de
, quando foi encerrada.
Todos os dias os
lojistas participantes distribuíam
rasgadinhas e mais de mil delas estavam premiadas com
vales compras. Resultado é que em dois meses muitos
sinopenses festejaram os prêmios ganhos.
No dia de dezembro aconteceu o grande sorteio final
da Promoção, evento que também encerrou a programação de natal da prefeitura. O evento aconteceu na Praça
da Bíblia, às h e contou com a apresentação de membros do Conservatório Musical da CDL Sinop e show com o
cantor André Luís e Banda. Os
mil cupons da promoção foram mexidos e remexidos até o momento do sorteio, quando foram conhecidos os ganhadores de: carro,
motos, caminhão de prêmios (com produtos para mobiliar uma casa inteira), TVs e bicicletas.
CARRO: Cícero Pereira de Souza
MOTO: Eli Damasceno
MOTO: Adriana da Silva Santos
CAMINHÃO DE PRÊMIOS: Joana W. Roman
TV: Mauri Antunes Macedo Junior
TV: Maria Valentina Candre Leandro
TV: Luciano Belgrociz
TV: Dayane Barbosa
TV: Gilson Medeiros

“O balanço é positivo! A CDL ficou muito feliz e satisfeita
com a Campanha de Natal. Os lojistas ganharam com o
aumento das vendas, os patrocinadores com a divulgação
de sua marca e a população ganhou com prêmios e com a
certeza de que a entidade fez uma campanha pensando
nela”, disse o presidente da CDL Márcio Kreibich que completou, “Agora em
esperamos repetir a dose com
uma campanha ainda melhor. Aguardem!”.
O Sonho de Natal da CDL contou com o patrocínio de Catatau Veículos, Eletromóveis Martinello, Moto Ideal, Ciclo
Amazonas, Grupo Dorane, Guarapari, Enermat, Cristal
Sorvetes & Fast Food, Supermercado Campos Novos, Óticas Jó, D'tália Pizzaria e Chopperia, Auto Posto Paraná,
Nalevaiko, Recanto dos Pássaros, Francis Gás e Global
Tour.
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BICICLETAS: Maria do C. da Cunha Nascimento
BICICLETAS: Luana Karolina Cardoso Silva
BICICLETAS: Moacir Jacob Volkweis
BICICLETAS: Jaqueline M. Tomasin
BICICLETAS: José Pereira da Costa
BICICLETAS: Claudinéia Guido Pereira Z
BICICLETAS: Vanessa Soares dos Santos
BICICLETAS: Dulândula S M Wauck
BICICLETAS: Luciene Siqueira
BICICLETAS: Marcia T Bansler

Diretoria CDL Sinop Biênio

/

foi um ano extremamente produtivo
e positivo para CDL. Iniciou com a posse
da nova diretoria e dos líderes municipais.
Pela ª vez na história a CDL vê um
ex-presidente eleito Vereador.

Sinop na Diretoria da FCDL

Sinop recebe prêmios de Destaque
no SPC, Cadastro Positivo e serviços

Mutirão contra a Dengue

Reuniões sobre Segurança

Durante todo o ano a CDL realizou ações
de orientação com o Procon e Aces

MT Fomento

TCE

Usina Hidroelétrico

Sindicato Rural
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Decoração de Natal Aniversário de Sinop

Exponop

Shopping

RETROSPECTIVA

Lançamento do CDL Mediador

- PANORAMA GERAL

Prefeitura firma convênio com CDL

CDL sedia evento criativo Startup Weekend

Balcão de Empregos orienta população

Inauguração Sicoob Colíder

CDL sedia mostra de decoração Iluminare

Apoio ao MT Criativo

Divulgação do FCO as Empresas

CDL promove Reencontro Familiar via SPC

Arraiá da CDL
RETROSPECTIVA
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UNESIN: ENTIDADES UNIDAS PELAS SOCIEDADE.

Uma importante missão da CDL Sinop é ajudar a manter unidas as 25 principais
entidades organizadas da cidade, que em 2017 passaram a atuar na UNESIN. Este trabalho garante que os direitos da sociedade sejam respeitados e fortalece cada pedido feito
as autoridades municipal, estadual e federal. Foram muitas as lutas no ano que passou e
muito do tempo dos líderes da CDL foi empenhado em reuniões e debates que resultaram em muitos benefício a sociedade. Impostos foram reduzidos, prazos estendidos,
licenças concedidas, verbas conquistadas, e muito mais ainda se concretizará agora em

Ações Pró Aeroporto

Movimento Pela Saúde Pública

Reuniões de Ajustes do Código Tributário

Reuniões Sobre Ambulantes e Feiras Itinerantes
4 RETROSPECTIVA

PRIMEIRO ENCONTRO
EMPRESARIAL
Empresários e representantes de
CDLs de todo nortão de MT estiveram
reunidos na CDL em um dia inteiro de
trabalho com palestras e mesas
redondas com os mais variados
temas. O Encontro foi encerrado com
a palestra Magna de Cláudio
Tomanini.

LIQUIDA CDL SINOP
A CDL retomou a grande Liquidação
que movimentou a cidade e fez o
maior sucesso. O formato mudou
para 12 horas de Feira na Praça Plínio
Callegaro. A população compareceu e
comprou, alem de concorrer a prêmios e aproveitar a praça de alimentação e os lojistas voltaram para suas

MÉRITO LOJISTA
A 14ª edição do Oscar do Varejo de
Sinop foi apontada pelos participantes como a melhor de todas superando as expectativas em matéria de
organização, decoração, buﬀet e
especialmente show. Este ano o
Cantor Daniel encantou e agitou a
platéia garantindo um Mérito espeta-

SONHO DE NATAL
A promoção foi a melhor e maior de
Sinop e destaque no estado levando
para as ruas 500 mil rasgadinhas, com
mais de mil prêmios instantâneos
além de ter como prêmios ﬁnais: 1
carro, 2 motos, 1 caminhão de prêmios, 5 Tvs e 10 bicicletas. Sucesso
garantindo para clientes e lojistas.
RETROSPECTIVA
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QUALIFICAÇÃO PARA TODOS!
A busca pelo aperfeiçoamento é constante na CDL, seja para seus colaboradores, diretores ou para associados e a população em geral. Por isso a entidade participa constantemente de Cursos, Palestras,
Seminários, Fóruns, Workshops e Encontros locais, estaduais ou nacionais. Da mesma forma realizamos e
apoiamos estes eventos, para que a informação chegue aos lojistas e seus colaboradores com os melhores
preços, garantindo a qualiﬁcação de todos e conseqüentemente um melhor atendimento aos clientes ﬁnais.

lll Fórum Nacional do Comércio em Brasília

Workshop SPC Conciliador

° Workshop Regional do SPC

Participação nos Encontros PNDV - Programa Nacional de Desenvolvimento do Varejo

Assembléia Geral da CNDL em Brasília

Planejamento Estratégico em Cuiabá

Qualificação de Equipe CDL

Encontros Nacionais de Comunicação

Treinamentos de Associados

Parceria com Sebrae em cursos e palestras

6 RETROSPECTIVA

RETROSPECTIVA

- QUALIFICAÇÃO

Parceria com a renomada Empresa de Treinamentos ‘Sem mais Desculpas’

Realização do Fórum SuperAção com a TVCA

Realização da Palestra Magia de Encantar Clientes

Palestra sobre Tributação com Sefaz

Palestra sobre Reforma Trabalhista

Realização da Palestra com Mario Gazin - Renda doada para Projetos Sociais

Workshop Você

Seminário One Day

ExpoGen
RETROSPECTIVA
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AÇÕES SOCIAIS DA CDL SINOP
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Sinop, diretores e colaboradores, entende que tem
um importante papel na sociedade e uma responsabilidade social, não apenas com os associados, mas com toda a população e, especialmente, com as pessoas menos favorecidas. Por isso
ao longo de
foram muitos mutirões levando as consultas e serviços da entidade a todos os
bairros de Sinop. Além disso, são diversos os projetos sociais apoiados pela CDL. Veja algumas

Mutirão do Procon

Ação Global

Supertransformação

Ação Social Semeando Vidas

Participação no Projeto Luz do Amanhã da PM e ACOAS

Feira Conecta da Unic

Apoio ao Bombeiro do Futuro

Apoio a Refeccs

Apoio ao Centro
Sócio Educativo

Doação de cestas
básicas ao Hospital

Apoio a Guarda Municipal

Apoio a Apae

Arrecadação e Doação
de Brinquedos

D

S

T

Q

Q

S

S

Faça sua agenda! Em

o sinopense terá muitos
feriados nacionais, municipais e estaduais, e apenas um
deles será em um sábado, todos demais cairão durante a
semana. Além disso o ano contará com COPA DO MUNDO
NA RÚSSIA e ELEIÇÕES para presidente, governador, senador e deputados. Por isso o mais importante é aproveitar
os dias úteis e as datas comemorativas. Então planeje
bem seu ano e boas vendas!
Janeiro – Mês para liquidar o estoque e vender o que
sobrou do Natal. no caso das papelarias, livrarias, malharias e lojas de calçados é mês de volta as aulas.
Fevereiro – Mês da Folia. Ideal para as lojas de fantasias e
adereços aquecerem as vendas com o Carnaval. Também
temos o fim do horário de verão o que movimenta com a
rotina de todos.
Março – Mês para apostar nas vendas e promoções para
as mulheres, grandes consumidoras do comercio. Este
ano também será o Mês da Pascoa.
CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL CARNAVAL CINZAS -

DE JANEIRO (SEGUNDA)

DE FEVEREIRO (TERÇA) – ponto facultativo

DE FEVEREIRO (QUARTA) – ponto facultativo

PAIXÃO DE CRISTO TIRADENTES -

DE MARÇO (SEXTA)

DE ABRIL (SÁBADO)

DIA DO TRABALHO CORPUS CHRISTI DIA STO ANTONIO -

DE MAIO (TERÇA)
DE MAIO (QUINTA) – ponto facultativo

que vem tendo um crescimento gradativo em matéria de
vendas.
Setembro – Mês em que comemoramos o aniversário de
Sinop, (dia ). Também mês do Mérito Lojista e período
em que as campanhas eleitorais chegam ao seu ápice.
Outubro – Mês das eleições e também das crianças e da
Padroeira do país, Nossa Senhora Aparecida. Mês de conscientização do Câncer de Mama.
Novembro – Mês de conscientização do Câncer de Próstata. Também é o mês em que se inicia a campanha de natal
da CDL Sinop.
Dezembro – Mês de fortalecimento da campanha de natal
da CDL Sinop, com horário diferenciado do
comercio. Além das Festas de virada que movimentam o
comércio.
Fique de olho também nos feriados, segundo a Lei Federal
nº .
/
, fica a critério do dono de cada estabelecimento comercial abrir ou não as lojas nos
INDEPENDENCIA NIVER SINOP -

DE SETEMBRO (SEXTA) MUNICIPAL

NOSSA SENHORA FINADOS -

NATAL -

DE OUTUBRO (SEXTA)

DE NOVEMBRO (SEXTA)

REPUBLICA NEGROS -

DE SETEMBRO (SEXTA)

DE NOVEMBRO (QUINTA)
DE NOVEMBRO (TERÇA) ESTADUAL

DE DEZEMBRO (TERÇA)

DE JUNHO (QUARTA) MUNICIPAL

Abril – Mês ideal para promover campanhas de recuperação de credito, resgatando clientes e preparando a cartela de clientes para o dia das mães.
Maio – Mês do Trabalhador e das Mães, considerada a
segunda melhor data do comércio. Também temos a
Festa do Milho, da Fasipe.
Junho – Mês dos Namorados, e do padroeiro da cidade.
Em
a Acrinorte promete remodelar a Exponop e as
expectativas são grandes. Também é o Mês em que a CDL
completa anos. Inicio da Copa do Mundo no dia , na
Rússia.
Julho – Meados e encerramento da Copa do Mundo no dia
, na Rússia. Mês em que a CDL comemora o dia do
Comerciante e também o dia do homem que a cada ano
ganha mais importância no calendário.
Agosto – Mês em que comemoramos o dia dos Pais, data

feriados, ou seja, o comércio pode abrir normalmente.
Essa lei vale para todos os feriados do ano (municipais,
estaduais e federais), menos nos feriados civis e religiosos
de: º de janeiro; Sexta-feira Santa;
de maio
de
novembro e de dezembro. Vale lembrar que o lojista
que trabalha nos feriados deve seguir a risca os acordos
trabalhistas firmados nas convenções, além de retirar
alvará especial de funcionamento.

OBS: Os feriados nacionais, estaduais e municipais são
confirmados anualmente através de portarias e decretos
publicados pelos lideres do executivo. Até o fechamento desta edição estas publicações não tinham acontecido,
portanto esta lista de feriados ainda pode mudar. Fique
atento a estas mudanças.
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Inﬂação e Cesta têm alta, mas otimismo também aumenta

A

pesquisa dos indicadores econômicos de Sinop
realizada pelo CISE - CENTRO DE INFORMAÇÕES
SOCIOECONÔMICAS da UNEMAT, com o apoio da CDL,
apontou que em novembro, o índice de inflação medida
pelo IPC Sinop teve uma alta de , % em relação ao mês
anterior. Com esse resultado, a inflação acumulada no ano
de
em Sinop é de , %, e nos últimos meses o índice alcançou , %. Em relação ao índice nacional, a taxa de
inflação local foi bem maior do que a variação nacional
este mês, dado que o IPCA, divulgado pelo IBGE para o
mesmo período, foi de , %. Nos últimos meses, a inflação brasileira acumulada medida pelo IPCA foi de , %, e
em meses de , %.

cepção. No mês de dezembro, a avaliação da situação
atual (IAE) apresentou melhora em três dos critérios pesquisados. O destaque foi o indicador de vendas que apresentou expansão de , % relação ao mês anterior. Já a
avaliação da expectativa futura (IEE) apresentou um avanço de , % em relação ao mês de novembro. O indicador
de adimplência foi o destaque com melhora de % em
relação ao mês anterior. De modo geral, ambos os indicadores IAE e IEE apresentaram variação positiva em relação
ao mês anterior. A melhora dos indicadores reafirma a
tendência de recuperação observada nos últimos meses.

CESTA BÁSICA

Em dezembro, o ICC apresentou uma forte retração de
, pontos para , pontos. O ICC ficou abaixo do
patamar estipulado para confiança ideal do consumidor
(
pontos). Considerando os indicadores que compõe o
ICC, pode-se notar que os indicadores de renda pessoal e
inflação sofreram fortes quedas e o indicador de endividamento apresentou uma leve melhora. A confiança do consumidor voltou ao patamar de setembro. Um dos fatores
que pode ter influenciado o ICC de dezembro pode ser o
atraso nos salários do funcionalismo público estadual.

Em novembro, o custo da Cesta Básica em Sinop também
apresentou leve aumento. A Cesta passou a custar R
, no mercado local, o que representa um aumento de
, % em relação ao mês anterior. Foram destaques as
altas nos preços médios da banana ( , %), do tomate
( , %) e do açúcar ( , %). Segundo dados do DIEESE, o
custo da cesta básica apresentou a seguinte variação: em
Brasília (- , %), em Goiânia (- , %), São Paulo (- , %),
Cuiabá (- , %), Campo Grande (- , %). Segundo o IMEA,
em Cuiabá, a cesta básica apresentou alta de % em novembro e passou a custar R
, .

ÍNDICE DE CONFIANÇA EMPRESARIAL – ICE

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR – ICC

ÍNDICE DE INTENÇÃO DE CONSUMO - IIC
Em dezembro, o IIC apresentou aumento de , %,
passando para
, pontos, intenção esperada por
estarmos no mês do natal. Considerando os indicadores

No mês de dezembro, Índice de Confiança Empresarial

(ICE) avançou pontos, que representa uma melhora de
, % em relação ao mês anterior. Esse resultado configura uma melhor percepção do cenário econômico nesse
final de ano. As vendas de natal e réveillon associadas a
queda da taxa de juros podem explicar a melhora na per-

que compõe o IIC, os indicadores como vestuários, viagens educação e cultura e consumo em supermercados,
apresentaram consideráveis aumentos. A melhora nos
indicadores de consumo indica um final de ano melhor
que o ano anterior.

Duas unidades em Sinop
Centro: (66) 353 -6683
Catedral: (66) 35 5-6683
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Abertura de Natal

Social

O Natal dos Sonhos da prefeitura foi aberto no dia 8 de dezembro e a CDL participou da festa.

Raspadinhas Premiadas

Centenas de felizardos estão aproveitando a Campanha Sonho de Natal da CDL, são milhares de prêmios em vales compras diversos

Papai Noel da CDL visita Creche

CDL fez a alegria de mais de 200 crianças de uma creche municipal entregando brinquedos doados pelos associados em palestras realizadas

CDL festeja natal

Diretores e colaboradores da entidade se confraternizaram
em um dia de muita alegria

Formatura Bombeiro do Futuro

CDL Sinop, que apoia o Projeto prestigiou a formatura de
mais uma turma

Posse Sindicato Rural

Floresta Urbana

CDL parabenizou o novo presidente Projeto uniu-se aos Amigos da
e desejou sucesso
Arte e se fortaleceu

Desﬁle Luz do Amanhã

CDL Sinop marcou presença no desﬁle de formatura da segunda
turma de alunos do Projeto

Luz do Amanhã realiza formatura

CDL Sinop, que faz parte da diretoria da ACOAS esteve presente na formatura da segunda turma de alunos do Projeto
JANEIRO
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CONVÊNIOS

MAIS BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS CDL SINOP

ODONTOLOGIA BOTURA
PLANO DE SAÚDE UNIMED

PLANO DE SAÚDE SULAMÉRICA

TABELAS DIFERENCIADAS COM VALORES
MENORES! MAIORES INFORMAÇÕES PELO
FONE: (66) 3511-7000

ATRAVÉS DA CURADO SEGUROS, A CDL
OFERECE O PLANO DE SAÚDE COM PREÇOS
DIFERENCIADOS AOS FILIADOS
FONE: (66) 3531-1180

DESCONTOS DE 25% A 30% NOS PROCEDIMENTOS
NAS ÁREAS DE ORTODONTIA (APARELHOS FIXOS
E MÓVEIS); DENTÍSTICA (RESTAURAÇÃO);
ESTÉTICA; PREVENÇÃO; CLAREAMENTO; PRÓTESES;
IMPLANTES; ENDODONTIA (CANAL).
FONE: (66) 3531-7063

OSWALDO CRUZ
CONVÊNIO PROPORCIONA AO ASSOCIADO ATÉ
35% DE DESCONTOS EM SEUS EXAMES.
FONE: (66) 3531-7070

LABORATÓRIO

LABORATÓRIO QUALITÉ

LABORATÓRIO BIOCLÍNICO

FACULDADE - UNIC

OFERECEMOS 30% DE DESCONTOS
EM EXAMES DE NOSSA ROTINA
FONE: (66) 3520-3144

ESTE CONVÊNIO PROPORCIONA AO ASSOCIADO
E SEUS FUNCIONÁRIOS DESCONTOS NA
MESALIDADE DE 30%
FONE: (66) 99620-5555 / (66) 3531-6065

DESCONTOS DE ATÉ 30% EM TODOS OS EXAMES!
INFORMAÇÕES PELO FONE: (66) 3531-1763

CONVÊNIO PROPORCIONA AOS FILIADOS E SEUS
COLABORADORES DESCONTOS DE ATÉ 20% NAS
MENSALIDADES. FONE: (66) 3211-2005 E 3211-7377

FASIPE - FACULDADE DE SINOP

FASIPE - PÓS GRADUAÇÃO

ESTE CONVÊNIO PROPORCIONA AO ASSOCIADO
DA ENTIDADE E SEUS FUNCIONÁRIOS
DESCONTOS NA MENSALIDADE.
FONE: (66) 3517-1320

ESTE CONVÊNIO PROPORCIONA AO ASSOCIADO
DA ENTIDADE E SEUS FUNCIONÁRIOS
DESCONTOS NA MENSALIDADE.
FONE: (66) 3517-1320

UNICESUMAR
DESCONTO DE 10% NOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA
PARA OS FUNCIONÁRIOS E PROPRIETÁRIOS DAS
EMPRESAS ASSOCIADOS À CDL.
EM SINOP O POSTO DO CESUMAR É NO
COLÉGIO ALTERNATIVO. FONE: (66) 3520-3300

MICROLINS
ESTE CONVÊNIO PROPORCIONA AO ASSOCIADO
DA ENTIDADE E SEUS FUNCIONÁRIOS,
DESCONTOS NA MENSALIDADES.
FONE: (66) 3531-3051

SELECT CURSOS

MSD ESCOLA DE PROFISSÕES

COLÉGIO OBJETIVO ALBERT SABIN

FISK

COLABORADORES DE EMPRESAS ASSOCIADOS
TÊM DESCONTOS DE 45% NOS CURSOS
DE INFORMÁTICA, 30% SOBRE MENSALIDADES
EM EJA (SUPLETIVOS) E 20% SOBRE CURSOS
SUPERIOR. FONE: (66) 3531-4428

SÃO 45% DE DESCONTOS NAS MENSALIDADES
DE TABELA. ENTRE EM CONTATO COM OS
PROFISSIONAIS DA MSD E SAIBA QUAIS SÃO
OS CURSOS OFERECIDOS.
FONE: (66) 3531-0355

PREVÊ DESCONTOS DE 25% NAS MENSALIDADES
PARA OS FUNCIONÁRIOS E PROPRIETÁRIOS DAS
EMPRESAS ASSOCIADOS À CDL.
FONE: (66) 3532-2236

PREVÊ DESCONTOS PARA OS ASSOCIADOS E
SEUS COLABORADORES NAS TAXAS DE
MATRÍCULAS E MENSALIDADES DOS CURSOS.
FONE: (66) 3531-2763

MINERAÇÃO AEROPORTO

ÓTICA MATO GROSSO

ANIMI CORPO

SPC BRASIL

DESCONTOS DE 8,5% NA COMPRA DE ARREIA
FONE: (66) 3015-0540 OU 99698-4535

DESCONTOS DE ATÉ 15% NAS COMPRAS À VISTA
E 7% À PRAZO COM PARCELAMENTO EM ATÉ 6X,
EXCETO PARA SERVIÇOS E PRODUTOS DA MARCA
MONTBLANC. FONE: (66) 3531-2988

REIKI, MASSAGEM CORPORAL,
TRATAMENTO DE AUTOCONHECIMENTO,
FONE: (66) 99601-1515 / 66 99614-0960

CONSULTE O MAIOR BANCO DE DADOS DA
AMÉRICA LATINA NA CDL SINOP.
FONE: (66) 3511-1400

L8 ESTÚDIO

SICREDI

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB

BANCO DO BRASIL

DESCONTO DE 20% NA CRIAÇÃO DE LOGOS.
PARCELAMENTO EXCLUSIVO EM ATÉ 10 VEZES
FONES: (66) 3531-3475

LINHAS DE CRÉDITO DIFERENCIADAS
PARA ASSOCIADOS CDL.
FONE: (66) 3520-3550

LINHAS DE CRÉDITO DIFERENCIADAS
PARA ASSOCIADOS À CDL.
FONE: (66) 3511-6200

LINHAS DE CRÉDITO DIFERENCIADAS
PARA ASSOCIADOS À CDL.
FONE: (66) 3531-2677
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CDL SINOP AGRADECE
SEUS PATROCINADORES
DA CAMPANHA
SONHO DE NATAL

(66) 3520-5000

(66) 3517-2100

(66) 3532-2446

(66) 3511-6600

(66) 3531-2816

(66) 3515-7290

(66) 3531-1125

(66) 3531-2284

(66) 3515-2000

(66) 3531-1311

(66) 3531-8000

(66) 3532-1520

(66) 3531-7773

(66) 3531-4500

(66) 3531-2197

(66) 3511-5454

