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PALAVRA DO

Presidente
O

mês de agosto chegou ao fim com bons
ventos soprando na economia sinopense. O primeiro sinal de melhora veio com o resultado do Dia dos Pais, com as vendas a prazo
superando as expectativas. De acordo com os
números de consultas realizadas no SPC pelos
lojistas associados a CDL Sinop o aumento foi de
%. Este ano, do dia
ao dia de agosto,
foram realizadas .
consultas, enquanto que
do dia ao dia de agosto de
foram ape-

MARCIO KREIBICH
PRESIDENTE CDL SINOP

nas .
consultas. O resultado do indicador reflete a recuperação da economia, que vem
acontecendo em todo país e que nesta região acontece mais rapidamente.
Depois, no fim do mês, tivemos a boa notícia da pesquisa dos indicadores econômicos de
Sinop, realizada pelo CISE - CENTRO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS da UNEMAT, com o
apoio da CDL, que apontou a Inflação e Cesta Básica de julho caindo. A inflação ficou - , %
inferior ao medido no mês anterior e o custo da Cesta Básica em Sinop apresentou uma queda
de , %. Consequentemente o Índice de Confiança Empresarial (ICE) apresentou um leve
aumento de , % em agosto. Tudo isso mostrando que mesmo com altos e baixos e a incerteza das eleições o empresário está mais otimista e o ano tem sido melhor que
.
Falando em eleição alerto você, nosso associado, que PRECISAMOS CONVERSAR SOBRE
POLÍTICA. E mais do que isso, precisamos nos envolver, não podemos deixar que o futuro de
nosso estado e nosso pais seja decidido por poucos, PRECISAMOS IR AS URNAS E PRECISAMOS
VOTAR. Especialmente indicamos que você VOTE POR SINOP, escolhendo políticos de nossa
cidade, que lutarão por nós.
Destacamos que este é o mês de festa, pelo aniversario de nossa querida cidade mas especialmente pelo nosso MÉRITO LOJISTA. Estamos preparando um grande evento e com certeza
ele marcará na memória de todos que participarem.
Finalizando lembre-se de preparar sua empresa para o Natal, pense na campanha, nas promoções e na equipe, adquira o KIT do Sonho de Natal da CDL. Não espere, peça uma visita de
nossos consultores e aproveite a maior e melhor campanha promocional da região para chamar clientes para sua empresa no último trimestre do ano.
Um excelente mês de Setembro a todos e PARABÉNS SINOP!
Marcio Kreibich
Presidente CDL SINOP - A força do comércio, a força de Sinop!

Sancionada lei de proteção
de dados pessoais
N

A lei determina que o uso dos dados exige
consentimento do titular, que deve ter acesso às
informações mantidas por uma empresa. O
tratamento das informações também será
permitido se estiver dentro das hipóteses previstas na proposta, como obrigações legais, contratuais e proteção do crédito.
O presidente Michel Temer vetou, "vício de
iniciativa”, os artigos da lei que tratavam sobre
criação da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) e mandará de volta ao Congresso a
lei sobre ANPD, vinculada ao Ministério da
Justiça.
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o dia
de agosto foi sancionada, com
vetos, a lei que define regras para a
proteção de dados pessoais. O texto entrará em
vigor daqui a um ano e meio e regulamenta o uso,
a proteção e a transferência de dados pessoais
como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil
e situação patrimonial.

As empresas que descumprirem a lei serão
multadas e os valores podem ir de até % do
faturamento da empresa, limitados a R
milhões por infração.
‘‘Ao assinarmos este projeto, incorporando ao
mundo jurídico, estamos garantindo os direitos
individuais da privacidade. Claro que se tomou a
cautela de não estender isso à questão da defesa
nacional, da segurança pública, dos atos criminosos, porque se você obstaculizar a apuração
desses fatos você dá um desserviço à sociedade",
disse o presidente Temer.
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OPORTUNIDADE DE ESTUDO A BAIXO CUSTO

A

s empresas associadas da CDL estão recebendo uma proposta
imperdível para seus colaboradores iniciarem os estudos
ainda neste segundo semestre de
. Por meio do convênio com a
Unic Sinop os descontos podem chegar até % na modalidade de
educação a distância, em cursos semipresenciais, premium e cursos
% online. Entre os cursos oferecidos: Agronomia e Nutrição. As
inscrições podem ser realizadas por meio do portal www.vestibularja.com.br ou diretamente nas unidades Industrial e Aeroporto,
localizadas em Sinop-MT.
Todos os aprovados que efetuarem matrícula terão acesso imediato e gratuito ao Canal Conecta, plataforma que disponibiliza
vagas de emprego exclusivas aos alunos, considerando seus perfis,
localização e interesses profissionais. Além disso, as unidades Unic
de Sinop contam com infraestrutura e laboratórios com tecnologia
de ponta para as aulas práticas dos cursos a distância.
Informações como o guia completo com a relação dos cursos ofertados na educação a distância, edital do vestibular, cursos que
contemplam bolsas de estudos podem ser obtidas pelo site:
www.unic.br. Estude na mais bem avaliada faculdade de Sinop e
norte do Mato Grosso. Todos os cursos avaliados com nota satisfatória pelo MEC.
Mais informações, entre em contato por meio dos seguintes
números: ( )
ou ( )
, em Sinop-MT.
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DICAS DE FILME E LIVRO PARA O EMPRESÁRIO E SEUS COLABORADORES

º Início da Semana da pátria
º Dia Florista
º Dia do Guarda Civil, Dia do
Biólogo
º Dia Oficial da Farmácia, Dia da
Amazônia
º Dia do Alfaiate, Dia do Barbeiro
º Independência do Brasil
º INICIO CELEBRA SINOP, Dia
Internacional da Alfabetização
º Dia do Administrador, Dia do
Médico Veterinário
º Dia da Imprensa
º Dia do Agrônomo
º Aniversário de Sinop
º Dia do Teatro
º Dia do Funcionário Municipal,
Dia do Gaúcho, Dia da Polícia Civil
º Dia da Árvore, Dia do
Fazendeiro, Dia do Radialista
º Data da Juventude do Brasil,
DIA DO CONTADOR
º Início da primavera, Dia do
Soldador
º Dia Nacional do Trânsito
º Dia Interamericano das
Relações Públicas
º Dia de Cosme e Damião, Dia do
Encanador, Dia Mundial de Turismo
º Dia do Anunciante, Dia do
Professor de Educação Física
º Dia da Secretária, Dia Mundial
do Tradutor, Dia Nacional do
Jornaleiro

CDL
FILME: Invictus
Data de lançamento:
Direção: Clint Eastwood
Roteiro: Anthony Peckham
O filme é baseada no livro Playing the Enemy:
Nelson Mandela and the Game That Made a
Nation de John Carlin e na conquista da Copa do
Mundo de Rugby de
pela Seleção SulAfricana de Rugby, e mostra como Nelson
Mandela e o time de rúgbi conseguiram integrar
e fortalecer um país inteiro. Ele nos faz refletir
sobre a força do trabalho em equipe e da
simplicidade na liderança para vencer.

LIVRO: Checklist: como fazer as coisas
benfeitas
Data da publicação:
Autor: Atul Gawande
Editora: Sextante
Checklist é uma análise impressionante da
complexidade que cerca nossa vida e dos inúmeros
benefícios que um procedimento tão corriqueiro pode
trazer. Trata-se de uma leitura essencial para todos
aqueles que querem mais produtividade, eficiência e
segurança em suas atividades. O autor mostra como o
“checklist” (lista de tarefas) evita desperdícios, erros
graves e até catástrofes.

Um homem chega na balada e
encontra uma mulher e então
dá um garfo a ela.
E ela pergunta:
- Para quê o garfo?
e ele responde:
- É por que eu to dando sopa.
e ela diz:
-Mas sopa se come de colher.
e ele responde:
-É que eu sou difícil.
Setembro
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RECADASTRAMENTO:
Inscritos no Cadastro Mobiliário da Prefeitura devem atualizar dados
A Prefeitura de Sinop está convocando todos os contribuintes inscritos no Cadastro Mobiliário de
a realizarem o
recadastramento de suas inscrições e atualização de dados
junto ao poder público municipal. O prazo segue até o dia
de setembro. A ação visa modernizar o banco de dados do
Poder Executivo e estreitar a comunicação direta entre as
partes.
Todo processo deve ser realizado de forma eletrônica,
exclusivamente pelo Sistema Tributário, via Processo
Administrativo Eletrônico, disponível no portal da
Prefeitura Municipal. Para tal, é preciso acessar ao endereço
www.sinop.mt.gov.br e, em seguida, clicar na aba “Nota
Fiscal”.
Dados da Prefeitura de Sinop apontam a existência de
cerca de , mil inscrições no Cadastro Mobiliário do
município. Destes, em torno de mil já procederam o
recadastramento. Pelo que rege o decreto
/
, datado
de
de junho deste ano, estão obrigados à realizar a
operação todos os contribuintes, mesmo os que gozem de
isenção ou imunidade, inclusive os órgãos, empresas e
entidades da Administração Pública Direta e Indireta, as
empresas individuais, os condomínios, as associações,
sindicatos e cartórios notariais e de registro e os microempreendedores individuais, inscritos no Cadastro Mobiliário
do Município, nos termos do Capítulo II do Título III da Lei
Complementar nº /
– Código Tributário Municipal.
Ao realizar o preenchimento das informações, as empre-
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sas, por meio de seus contadores, devem anexar eletronicamente documentos digitalizados, visando à homologação
do processo. A lista é exigida tanto de pessoas físicas,
autônomos e profissionais liberais, quanto de pessoas
jurídicas. Para os contribuintes pessoas físicas, autônomos,
profissionais liberais e microempreendedores individuais –
MEIs, que não possuam acesso a computador, podem
procurar o setor de Cadastro Mobiliário do Município para
efetuar o recadastramento, munidos dos documentos
listados no site.

Dúvidas
Em caso de dúvidas os contribuintes devem observar o
Manual Orientativo no endereço
https://www.gp.srv.br/tributario_sinop/servlet/portal_c
apa? ou ligar no telefone ( )
, nos Ramais
,
,
e
.
O decreto que regulamentou o recadastramento pode ser
acessado no Portal Transparência, por meio do endereço:
https://www.gp.srv.br/transparencia_sinop/servlet/insti
tucional_v . Para tal, basta preencher os campos indicativos
com o número do documento ( ), o ano de publicação
(
) e o tipo (decreto). À época de sua publicação, o
documento instituiu como prazo de recadastramento o dia
de agosto, mas que, agora, foi prorrogado para
de
setembro.

Sinop completa 44 anos de fundação e 39 anos
de emancipação com festa Celebra

Realizada no Centro de Eventos Dante de Oliveira a
festa será aberta no dia de setembro com show do
padre Alessandro Campos, no dia / acontece a
Marcha para Jesus com show do grupo de louvor Diante
do Trono e o Baile da Cidade, organizado pela Casa da
Amizade (Rotary), no Centro de Eventos Recanto da
Natureza, e a programação será encerrada dia com o
desfile cívico, a partir das hs.

Conﬁra a Programação Oﬁcial e venha festejar Sinop conosco!
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Sinop está em festa com o aniversario de anos de
fundação ( de setembro de
) e de emancipação
( de dezembro de
). Para comemorar a prefeitura
de Sinop, com apoio da CDL, está organizando a Celebra
Sinop, entre os dias e
de setembro, com shows,
inaugurações, festivais, desfiles e competições.

Durante todas as noites do Celebra Sinop, será
realizada também a tradicional Festa das Nações, uma
feira gastronômica organizada pelas entidades do
município, onde todo o lucro obtido será revertido para
ações beneficentes que vão ao encontro da política de
cada entidade. Neste ano, na programação do Celebra
Sinop também foi inserida a ª edição Festival de Música
de Sinop – o Musicanto, que será nos dias , e de
setembro, além dos º Jogos Olímpicos de Sinop de
/ a / .

Parabéns

Acolhendo Empreendedores
há 44 anos.

Nas eleições municipais de 2016 as abstenções, votos
brancos e nulos somaram 32,5% do eleitorado do país, só
abstenções foram 21,6%. Nas eleições presidenciais de
2014 a abstenção foi de 19,4%. E em 2012, o número de
abstenções foi de 19,1% dos eleitores. Ou seja, ano a ano,
eleição por eleição, o número de pessoas que não votam
em um candidato aumenta e uma das justiﬁcativas é o
descrédito do brasileiro com a política e com os políticos.
“Mas não comparecer às urnas não resolverá o nosso
problema, porque para mudar a política precisamos de
políticos. É como as
vacinas, quando
injetamos uma
pequena dose de um
vírus para criarmos
anticorpos e nos
fortalecermos.
Precisamos de bons
políticos, mesmo eu
no início sejam
poucos, para irmos
mudando o que não

candidatos, suas histórias, suas propostas, as pessoas
que estão com eles e façam uma escolha consciente, não
deixe para escolher na urna”, destaca.
Outra dica que a CDL Sinop dá aos empresários e seus
colaboradores é: priorizem POLÍTICOS DE SINOP. “É
fundamental que Sinop tenha representantes em Cuiabá
e em Brasília, porque a prefeita não administra sozinha,
são eles que garantem verbas para cidade e por isso essa
escolha é importantíssima”, pontua o presidente
lembrando que também deve ser levado em

FAÇA A SUA PARTE:
VOTE CONSCIENTE,
VOTE POR SINOP!

consideração,
inclusive, a
chance deste
candidato de
c h e g a r a
Assembleia e
ao Congresso
Nacional.
Lembramos
q u e
é
importante ir
votar com um

documento oﬁcial com foto e com os números dos
candidatos. Este ano vamos escolher: Presidente,
Governador, DOIS Senadores, deputado federal e
deputado estadual. Portanto são 6 números para
escolher e digitar e nesta hora a famosa “cola” ajuda
bastante.
Então conheça bem os candidatos, converse sobre
política, troque ideias e faça suas escolhas.
FAÇA A SUA PARTE: VOTE CONSCIENTE, VOTE POR
SINOP!
estamos de acordo”, avalia o presidente da CDL Sinop
Márcio Kreibich.
Assim a Câmara de Dirigentes Lojistas indica aos 86.946
eleitores de Sinop, em especial seus associados, que dia
07 de outubro compareçam as urnas no primeiro turno
das eleições 2018, e VOTEM CONSCIENTE. “Avalie os

Setembro
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eleições 2018:
momento de cidadania

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Sinop está
com a ª edição do grande prêmio do comércio
sinopense, o Mérito Lojista, pronta para acontecer no dia DE SETEMBRO, no Centro de Eventos
Recanto da Natureza. O evento contará com
entrega de prêmios, jantar, baile e, a exemplo das
cinco últimas edições, um show nacional. Este
ano a CDL trás a Sinop os gordinhos mais charmosos e queridos do Brasil: César Menotti & Fabiano.
A dupla começou a carreira cantando em bares
de Belo Horizonte frequentados por universitários da região. Apesar disso, é um equívoco reduzir
o estilo dos cantores ao público que os acompanha desde o início. No novo álbum, “Não Importa
o Lugar”, lançado no início deste ano, é possível
perceber com exatidão os momentos em que os
artistas mesclam a modernidade do ritmo contemporâneo às influências da raiz do sertanejo.
Os sucessos recentes dos cantores e toda a disco-

grafia de César Menotti & Fabiano, relembrada
em
em dois CDs de Memórias, estarão no
Show do Mérito Lojista que promete balançar os
participantes.
Para escolher os melhores comerciantes de
Sinop a CDL realizou uma pesquisa, coordenada
pela Real Dados entrevistando
empresários,
sendo
filiados e
não filiados. São estes
empresários que escolheram as melhores empresas em mais de
ramos de atividades comerciais.
“Estamos realmente ansiosos com o Mérito
deste ano porque afinal estamos fazendo BODAS
DE CRISTAL, são anos de história e de trabalho,
fazendo um dos maiores e melhores eventos de
Sinop e mais uma vez esperamos que todos
aproveitem”, finalizou o presidente da CDL
Márcio Kreibich.”
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César Menotti & Fabiano estarão no
Mérito Lojista dia 22 de setembro
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Inﬂação e Cesta Básica caem em Sinop
A pesquisa dos indicadores econômicos de Sinop
realizada pelo CISE - CENTRO DE INFORMAÇÕES
SOCIOECONÔMICAS da UNEMAT, com o apoio da
CDL, apontou que em julho, a taxa de inﬂação
medida pelo IPC Sinop ﬁcou -0,29% inferior ao
medido no mês anterior. Com esse resultado, a
inﬂação acumulada no ano de 2018 em Sinop é de
0,42%, e nos últimos 12 meses o índice alcançou
3,10%. Comparativamente à economia brasileira, a
taxa de inﬂação em Sinop apresentou leve recuo
este mês, dado que o IPCA, divulgado pelo IBGE
para o mesmo período, foi de 0,33%. Este mês, as
diferenças mais signiﬁcativas sobre o índice de
preços ﬁcaram a cargo dos seguintes grupos de
consumo: Alimentação, com redução de 0,31%, e
Transporte, com redução de 0,09 %.
CESTA BÁSICA

Em julho, o custo da Cesta Básica em Sinop
apresentou uma leve queda. A Cesta passou a
custar R$ 362,90 no mercado local, o que
representa um recuo de 4,87 % em relação ao mês
anterior. Este mês, foram destaques as quedas nos
preços médios do leite (13,42%), do óleo (18,24%) e
do açúcar (10,82%). Em contrapartida, ocorreram
aumentos nos preços médios do pão (3,08%), da
farinha (2,36%) e da manteiga (10,01%). Segundo
dados do DIEESE, o custo da cesta básica
apresentou uma variação negativa em quase todas
as regiões metropolitanas. As quedas ainda
reﬂetem o ajuste nos preços decorrentes da greve
dos caminhoneiros.

ao ano anterior a melhora é mais perceptível
(16,81%). O impacto da paralisação dos
caminhoneiros já foi dissipado. A campanha
eleitoral é o evento que pode se tornar uma fonte
de instabilidade econômica. A avaliação da
situação atual (IAE) apresentou uma recuperação
na maioria dos indicadores pesquisados. O
destaque no levantamento foi o indicador da
conﬁança no segmento empresarial (19,38%). Já o
indicador de avaliação da expectativa futura (IEE)
apresentou uma leve queda de 5,33%.
ÍNDICE DO CONSUMIDOR: CONFIANÇA (ICC) E
INTENÇÃO DE CONSUMO (IIC)

Em agosto, o ICC apresentou um leve aumento
passando de 96,68 para 99,66. Indicando uma
oscilação de 2,97% em relação ao mês anterior.
Considerando os indicadores que compõe o ICC,
pode-se notar que todos os indicadores
apresentaram melhora, exceto o indicador de
situação ﬁnanceira e o indicador de compras. Já o
IIC apresentou queda e recuou 8,17%, em relação ao
mês anterior passando de 89,82 pontos para 82,48.
Dos indicadores que compõem o IIC, os indicadores
de consumo de vestuário e produtos de saúde
apresentaram as variações mais acentuadas.

ÍNDICE DE CONFIANÇA EMPRESARIAL – ICE

TERMÔMETROS SOCIAIS

No mês de agosto, o Índice de Conﬁança
Empresarial (ICE) apresentou um leve aumento de
1,54% em relação ao mês de julho. Esse resultado
indica estabilidade na atividade econômica em
relação ao mês anterior, mas quando comparado

O Índice de Medo do Desemprego (IMD Sinop), que
mede a sensação da população em relação ao risco
de ﬁcar desempregado no futuro próximo, em
agosto teve um forte aumento de 13,44%, passando
de 90,62 pontos para 102,8.
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O SPC RECONHECIMENTO FACIAL CHEGOU NA CDL
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Ofertada pela primeira vez para análises de crédito, nova
ferramenta de reconhecimento facial do SPC permite que
empresário valide seus dados de forma mais assertiva e previnase contra fraudadores
Informações pessoais, como endereço, data de nascimento,
RG e CPF, podem ser consultadas em uma busca na internet e
isso faz com que a população fique muito suscetível a golpes
e/ou crimes relacionados à identidade. Quem nunca foi vítima
de golpe e recebeu uma ligação ou carta de cobrança de algo
que não comprou?
Seja para fechar um negócio, seja para obter crédito,
fraudadores utilizam dados de terceiros para cometer crimes
nas mais diversas áreas, como telefonia, imobiliária e entre
seguradoras. O varejo foi um dos setores mais afetados por esse
tipo de ação, principalmente em função da emissão de cartões,
financiamento de produtos eletrônicos e aquisição de automóveis.
Uma solução assertiva para a alta nos índices de fraudes.

Seguindo as principais tendências de
mercado no que diz respeito à segurança e
à inovação, o Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) disponibiliza agora o
SPC Reconhecimento Facial, solução
pioneira entre os bureaux de crédito –
ofertada pela primeira vez nas consultas –
que tem como objetivos reduzir a atuação
de fraudadores, agilizar a análise e tornar a
validação de dados mais assertiva.
Para utilizar o produto, a empresa filiada
ao Sistema CDL precisa apenas de uma
webcam em seu ponto de atendimento.
Com isso, é possível capturar a imagem do
cliente e, por meio do seu cruzamento com
uma base de faces do SPC Brasil, detectar
pontos no rosto do consumidor que
permitem que o sistema identifique
semelhanças ou divergências no momento
da compra, pedido de empréstimo,
financiamento ou outras situações que
envolvam análise creditícia.
A ferramenta do SPC Brasil foi criada em
parceria com a Acesso Digital, empresa
com foco em soluções digitais que possui
uma volumosa base de faces cadastradas e,
desde
, atende a grandes redes
varejistas, como o grupo Via Varejo,
R e n n e r, M a g a z i n e L u i z a , M a r i s a e
Riachuelo.

Setembro
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“No mundo digital, em que o tráfego de dados é altíssimo,
procurar novas formas de proteger a identidade é fundamental. Atualmente, com um pequeno esforço, qualquer
pessoa consegue ter acesso a nomes, números, senhas e
outras informações de identificação por meio da internet.
Mas a biometria é algo único, que dificilmente poderá ser
fraudado”, afirma Nival Martins, superintendente de
Produtos do SPC Brasil.
O SPC Reconhecimento Facial chega num momento
oportuno e essa é mais uma oportunidade de utilizar a
inovação tecnológica em favor da sociedade e conquistar sua
confiança.
Para ter acesso a essa solução, é preciso se associar ao
Sistema CNDL por meio de alguma entidade, como Câmaras
de Dirigentes Lojistas (CDLs) ou demais representações
locais. Para tanto, basta acessar o site do SPC Brasil:
www.spcbrasil.org.br/associados/seja-um-associado.

CRIE
EXPERIMENTE
INOVE
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Social

CDL
Sinop

35 anos de FCDL e 45 anos de CDL Cuiabá

A CDL Sinop participou do baile em comemoração ao aniversário das entidades parabenizando os dirigentes.

O Lojista | CDL - Sinop

HOMENAGEM A EX DIRETOR

CDL Sinop prestou homenagem ao ex diretor Alcides Teshi Shimizu pelos trabalhos prestados.

FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO

CDL parabenizou os empresários e diretores que participaram do Feirão.

CDL SINOP REALIZA TREINAMENTO COM LOJISTAS

IGP Instituto Gastroenterologia

Encanta Kids

TV Capital

Sementes Araújo

BAILE DO RUBI

CDL Sinop prestigiou o baile dos advogados, o último da gestão de Felipe Guerra.

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.
Setembro
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NósdaCDLSinopqueremossempreagradarnossopúblicoatravésdetreinamentos
oﬁciais de qualidade, além da infra-estrutura que possuímos para atendê-los.
E disponibilizamos todo esse espaço para você de umaforma diferenciada!
Vocêpodefazeralocaçãodesalaexecutiva,salas,auditórioouespaçoparaeventos.

PavilhãodeFestas

SalaExecutiva

Auditório

SalaIII

Auditório

SalaIII

SalaExecutiva:Capacidadepara16pessoas;Climatizada;Tv32".
SalaII:Capacidadepara40pessoas;Climatizada;Datashow;Banheiro;Água.
SalaIII:Capacidade50pessoas;Climatizada;Banheiro;Água.
Auditório:Capacidadepara204pessoas;Climatizada;Banheiros;Datashow/Sistemadesom;Água.
PavilhãodeFestas"AlcidesRaiter"(21mx22m=462m²):Capacidadeparapalestras(cadeiras)450pessoas
eFestas(Jantar)podendovariardeacordocomaOrganizaçãodoEvento;cozinhacomfogão,
churrasqueira,freezer;mesa;pia

CDL
Sinop

-Personalizeoambiente.
-Conquisteseupúblico.
-Façasuarecepção!

INFORMAÇÕES:(66)3511-1400

REALIZAÇÃO:

CDL
Sinop
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