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Chegamos ao mês de Dezembro e também ao último
mês da minha gestão como presidente desta grande
entidade. Foram dois anos a frente da CDL e mais dois
anos como vice-presidente do amigo Luciano
Chitolina, período em que tive que assumir a
presidência por uns 6 meses e em todo esse tempo
desenvolvemos muitas ações.
Quando fui eleito disse que assumia um compromisso
junto com minha diretoria, de unir ainda mais nossa
classe, para juntos enfrentarmos a dura realidade de
nosso país, que tentava se reerguer em meio a crises

MARCIO KREIBICH
PRESIDENTE CDL SINOP

políticas e econômicas. Trabalharíamos duro para que as autoridades olhassem mais para nosso setor e
promovessem o comercio, trazendo melhorias para nossa economia. Hoje chegamos ao ﬁm do mandato
com a sensação de dever cumprido, mas também acreditando que ainda temos muito a fazer, até por isso
continuo na diretoria do amigo Marcos Antonio Alves que assume a CDL no mês que vem.
Nas páginas deste informativo temos estampadas algumas de nossas realizações, promoções e eventos
que nos orgulham e que ﬁzeram a diferença para o comercio de Sinop como a Liquida CDL Sinop, as
palestras e encontros que trouxemos, e as lutas que travamos em prol do comercio e de toda sociedade.
Esperamos ter contribuído com Sinop, com o comercio e continuo a disposição para as próximas batalhas
que virão.
Não posso me dirigir a vocês sem agradecer, agradecer primeiro a Deus que me deu a oportunidade de
realizar, a minha família que sempre esteve ao meu lado me apoiando, aos meus colaboradores que são as
engrenagens da CDL e sem os quais nada funciona, a minha diretoria que foi muito participativa, as outras
entidades de Sinop que sempre foram nossas parceiras, as autoridades politicas que sempre nos
receberam e atenderam e a todos os empresários e lojistas que acreditam na CDL e em nossa gestão e
caminham lado a lado conosco.
Finalizo agradecendo aos Patrocinadores do Sonho de Natal da CDL Sinop, a nossa principal campanha de
incentivo as vendas. Muito obrigado as empresas que são parceiras da CDL especialmente: Eletromóveis
Martinello, Grupo Vianorte, Moto Ideal, Sabores da Drica, Ciclo Amazonas, Grupo Dorane, Guarapari,
Cristal Sorvetes & Fast Food, Supermercado Campos Novos, Ferrero Jóias, D'tália Pizzaria e Chopperia,
Auto Posto Paraná, Automotiva Funilaria, Auto Escola CFC Conquista, Grafpel, Unicesumar, Quiosque
Celular e Rei do Pano.
Aproveito para convidar a todos para estarem conosco no dia 22 de dezembro, às 20 horas, na Praça da
Bíblia, onde realizaremos o sorteio de nossos 22 prêmios do Sonho de Natal. Esperamos vocês!
Que este seja um mês de grandes realizações para que o ano se encerre maravilhosamente e que 2019 seja
especialmente bom para todo nós!
Feliz Natal e Próspero 2019!
Marcio Kreibich
Presidente CDL SINOP - A força do comércio, a força de Sinop!
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Inscritos no Cadastro Mobiliário têm até 31 de dezembro para atualizar dados
Procedimento visa modernização de banco de dados
A Prefeitura de Sinop está convocando todos os contribuintes inscritos
no Cadastro Mobiliário de 2018 a realizarem o recadastramento de suas
inscrições e atualização de dados junto ao poder público municipal. O
prazo segue até o dia 31 de dezembro podendo, os documentos, serem
anexados até a data limite de 30 de junho de 2019. 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 10,7 mil
inscrições no Cadastro Mobiliário do município. Pelo que rege o decreto
144/2018, datado de 27 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
109/2014 – Código Tributário Municipal.

Veja a relação de documentos necessários a serem digitalizados e
anexados

I- Quando pessoas físicas, autônomos e
profissionais liberais:

I - Quando pessoas físicas, autônomos e proﬁssionais liberais:
a) RG e do CPF;

b) diploma e do Registro no Conselho ou outro documento da entidade
regulamentadora da proﬁssão;
c) contrato de Locação dentro do prazo de validade, em nome do real
proprietário registrado no Cadastro Mobiliário do Município, assinados e
rubricados em todas as vias por locador e locatário, ou Contrato de
Compra e Venda e/ou Escritura;
d) cartão do último Alvará e/ou Taxa de Fiscalização emitido pelo
Município.

II- Quando
II - Quando pessoas
jurídicas:

pessoas jurídicas:

a) RG e do CPF dos sócios;
b) cartão do CNPJ;
c) atas e estatutos, devidamente registrados nos órgãos competentes;

Ao realizar o preenchimento das informações, as empresas, 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 acima.

d) cartão da Inscrição Estadual se for o caso;
e) cartão de enquadramento de ME ou EPP;
f) contrato de locação dentro do prazo de validade, em nome do real
proprietário registrado no Cadastro Mobiliário do Município, assinados e
rubricados em todas as vias por locador e locatário, ou Contrato de
Compra e Venda e/ou Escritura;
g) última alteração e consolidação do Contrato Social;

Dúvidas

DÚVIDAS

Em caso de dúvidas referentes ao procedimento do Recadastramento
Mobiliário os contribuintes devem observar o Manual Orientativo
d i s p o n i b i l i z a d o
n o
e n d e r e ç o
https://www.gp.srv.br/tributario_sinop/servlet/portal_capa?1 ou, ainda,
entrar em contato com o setor de Cadastro Mobiliário do Município,
localizado no Paço Municipal, ou pelo telefone (66) 3517-5201, nos
Ramais 5246, 5210, 5212 e 5297.

h) laudos suplementares, conforme necessidade, tais como Bombeiros,
Sema, Visa, ANP, dentre outros;
i) extrato da ANTT para as empresas transportadoras;
j) cartão consulta optante do Simples Nacional emitido no endereço
e
l
e
t
r
ô
n
i
c
o
www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21;
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k) cartão do último Alvará e/ou Taxa de Fiscalização emitido pelo
Município.
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Eleita a diretoria da CDL Sinop
para o biênio 2019/2020

empresário Marcos Antônio Alves foi eleito presidente.
“Vamos fazer uma gestão de continuidade, até porque tenho participado
da diretoria da entidade desde 2005 quando entrei como conselheiro ﬁscal
da segunda gestão do então presidente Afonso Teschima Junior, mas claro
que iremos imprimir nossa marca com nosso jeito e novos projetos”,
pontuou Marcos que agradeceu aos diretores que aceitaram fazer parte
da chapa e trabalhar ao seu lado até dia 31 de dezembro de 2020.
Os demais membros da diretoria são: Vice-Presidente Joandre Curado da
Curado Seguros, Diretor Secretário Nelgilney Wendell Denardi do Colégio
Alternativo, Vice Diretor Secretário Alessandro Chimiti da Renograf,
Diretor Financeiro Fábio Arrothéia da Malharia Mil Cores, Vice Diretor
Financeiro Gilmar Otone Caldeira da Nova Caltrasa, Diretor Comercial
Edmundo da Costa Marques Neto da Stylle Factoring, Vice Diretor
Comercial Elis Regina Paris da Água Forte, Diretor de Eventos e
Comunicação Social Cristiano Botura da Odontologia Botura, Diretor
Conselheiro Márcio Kreibich da Ferrero Jóias, Diretor Conselheiro

Fernando Raiter da Raiter e Cia e Diretor Conselheiro Luciano Chitolina da
Oxigênio Sinop.
O vereador Luciano Chitolina volta a fazer parte da diretoria da entidade
depois de passar dois anos se dedicando especialmente ao cargo de
vereador. “Na realidade nunca me afastei completamente da CDL mas
ﬁco feliz em retornar. Parabenizo o Márcio pela excelente gestão e desejo
muito sucesso ao Marcos”, disse Luciano Chitolina.
O Conselho Fiscal da entidade também foi eleito e conta com: Presidente
Marcelo Montiel da Casa Globo, Conselheiro Antonio Rodrigues Filho da
Paganini Construções, Conselheiro Cezar Gentil Zanco da Inviolável,
Suplente Leonilson Pereira Torres da Digital Celular, Suplente Gerson
Cecatto da Cecatto Móveis e Suplente Marta Lucia Porcel da Arcádia.
“Fico muito feliz e realizado em ver o trabalho que desenvolvemos nesse
período em que estive a frente da CDL como presidente (17/18) e como
vice-presidente (15/16). Agora entregarei o bastão para nosso amigo
Marcos, mas continuarei aqui contribuindo com a CDL porque quem entra
nesta grande família, não quer mais sair”, ﬁnalizou Marcio Kreibich atual
presidente da CDL Sinop
A nova diretoria assume dia 02 de janeiro de 2019 e a posse festiva será no
primeiro bimestre do ano.
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Dia 12 de novembro,
em Assembleia
Geral, foi eleita a
nova diretoria da
Câmara dos
Dirigentes Lojistas
para o Biênio
2019/2020. A eleição
foi por aclamação
por ter sido
registrada apenas
uma chapa e o

DATAS COMEMORATIVAS
D

Horário especial de natal
será de 18 a 24 de dezembro

Q

Q

S

.

º Dia Internacional da Luta contra a
AIDS, Dia do Imigrante
º Dia Nacional do Samba, Dia
Nacional das Relações Públicas
º Dia da Propaganda, Dia do
Orientador Educacional
º Dia Mundial da Imaculada
Conceição, Dia da Família e Dia da
Justiça
º Dia do Fonoaudiólogo
º Dia Internacional dos Povos
Indígenas e Dia Universal do
Palhaço
º Dia do Arquiteto, Dia do
Engenheiro e Dia do Agrônomo
º Dia do Cego, Dia do Marinheiro e
Dia do Ótico
º Dia do Reservista
º Dia do Museólogo
º Dia do Atleta Profissional
º Dia do Mecânico
º Início do verão, Dia do Atleta
º Sorteio Campanha Sonho de
Natal
º Dia do Vizinho
º Dia do Órfão
º Natal
º Dia da Lembrança
º Dia do Salva-vidas
º Dia de São Silvestre e Reveillon
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DICAS DE FILME E LIVRO PARA O EMPRESÁRIO E SEUS COLABORADORES

CDL

l
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O Dilema da Inovação: quando as novas
tecnologias levam empresas ao fracasso,
apresenta um conceito que muitos
empreendedores já conhecem: o de inovação
disruptiva. Christensen mostra por que boas
empresas, mesmo sendo competitivas, ouvindo
os clientes e investindo agressivamente em
novas tecnologias, perderam a liderança no
mercado quando se confrontaram com
mudanças tecnológicas de ruptura (e como
evitar um destino semelhante).

l

Jiro Ono, anos, é um especialista em
sushi que trabalha incansavelmente no seu
restaurante, Sukiyabashi Jiro. Yoshikazu,
filho de Jiro, enfrenta o desafio de assumir
o comando do renomado, minúsculo e
caríssimo estabelecimento e deixa o pai
livre para dedicar-se ao seu objetivo de
vida: criar o sushi perfeito. O documentário
mostra a história deste shushiman e ensina,
entre muitas coisas, a escolher algo, focar e
ser muito bom nisso.

LIVRO: O Dilema da Inovação
Data da publicação:
/
Autor: Clayton M. Christensen E Laura Prades
Veiga
Editora: M.BOOKS

- Qual seu maior
ponto forte?
- Mudar de assunto.
- Como assim?
- Tambem adoro lasanha.
- Que lasanha?
- Com cafe e
uma delicia...
l

FILME: O Sushi dos Sonhos de Jiro
Data de lançamento:
Direção: David Gelb
Roteiro: David Gelb

S
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pós consultar os lojistas, a CDL Sinop solicitou a prefeitura autorização para o comercio funcionar no horário especial de natal. A
prefeita Rosana Martinelli (PR) assinou decreto Nº
/
autorizando o horário especial para o período de a e de dezembro.
O decreto determina que, “sem ônus para os lojistas”, o comércio
poderá funcionar, entre os dias a de dezembro, das h às h. Já
nos dias (domingo), (véspera do Natal) e (véspera de ano novo)
o horário autorizado é das h às h.
A polícia militar e a guarda de trânsito serão comunicadas para garantir a segurança nestes dias assim que a autorização for concedida pela
prefeita via decreto, a exemplo de como foi feito nos anos anteriores.
“O horário especial facilita as compras do consumidor e consequentemente as vendas aumentam, apostamos em um aumento de a %
em relação a outros períodos do ano e esperamos que seja o melhor
natal dos últimos anos”, pontuou o presidente da CDL Sinop Márcio
Kreibich ao informar também que o horário especial não é obrigatório,
“Participar do horário especial é uma opção e uma sugestão para que o
lojista aproveite melhor o movimento de fim de ano, mas claro que
cada empresário vai avaliar se é interessante aderir ou não. Nossa
expectativa é de que % dos lojistas da região central da cidade participem”.
Informações (

S

A CDL oferece aos empresários de Sinop um serviço feito sob medida e que ainda proporciona economia. Trata-se do CDL Celular! Com
ele a comunicação móvel da sua empresa vai ﬁcar muito mais fácil e vai integrar você e seus colaboradores a muitos negócios. Este serviço
oferece ao empresário: Gestão de Consumo On-line; Fale Ilimitado; Atendimento Personalizado Feito pela Equipe CDL Celular; Deslocamento
Nacional Isento; Auditoria Gratuita; O melhor custo benefício.

CONTA WEB OU GESTOR
Software exclusivo CDL Celular, que proporciona total gerenciamento das linhas através da Web. Acompanhamento on-line de quanto cada linha está
gastando, com detalhamento por tipo de ligação. Possibilita a transferência de franquias de voz de uma linha para outra, desde que da mesma
operadora.
VALOR CONTRATADO VALOR PAGO
No ato da contratação é deﬁnido quanto o associado quer pagar. A fatura mensal enviada pela CDL contém exatamente o valor contratado, facilitando a
programação do contas a pagar, o gerenciamento e o planejamento ﬁnanceiro, encerrando deﬁnitivamente com aquelas indesejáveis surpresas quando
chegam as faturas com valores superiores aos esperados.
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CONHEÇA AS VANTAGENS E SERVIÇOS EXCLUSIVOS DO CDL CELULAR

DESLOCAMENTO NACIONAL ISENTO
Quando você viaja a sua conta ﬁca maior que o normal e você não sabe porque? As linhas CDL Celular são totalmente isentas de cobrança por
deslocamento e ou roaming em todo território nacional, e mais, mesmo quando fora da área de origem, as chamadas locais ou interurbanas são
consumidas do plano contratado e não como excedente conforme é cobrado em algumas operadoras.
ATENDIMENTO PERSONALIZADO
Enquanto nas operadoras o atendimento é impessoal (0800), sendo recordistas de reclamações em Procons e na ANATEL, no CDL Celular o atendimento
é feito por uma equipe humana e interessada em atender as necessidades dos associados, de forma a lhes proporcionar a maior satisfação possível,
aﬁnal na CDL o associado é o dono.
INTERNET
Com CDL Celular sua empresa tem as melhores condições de acesso a internet, seja via modem seja via telefone celular, alem de, serviços de SMS.

AJUDE A
A TERMINAR SUA SEDE
Criada em oito de novembro de 2012, a Rede Feminina de Combate ao Câncer
de Sinop - Refeccs é uma associação ﬁlantrópica sem ﬁns lucrativos que visa
prestar colaboração efetiva as pessoas portadoras de câncer, promovendo a
integração com os serviços de saúde de caráter ambulatorial e/ou hospitalar,
para o pleno atendimento aos pacientes e seus familiares.
O câncer provoca grande impacto tanto no paciente como em todos que o
cercam. A Rede considera que tão importante quanto o tratamento médico,
é a atenção dada aos aspectos sociais e humanos da doença. Um sorriso, um
bom dia e principalmente o apoio pessoal e familiar.
A Refeccs conta hoje com parceiros que nos ajudam com doações de
suplementos alimentares, cestas básicas, atendimento nutricional,
psicológico, ﬁsioterapêutico e residencial. Todos são voluntários formando
uma equipe de 180 pessoas focadas nesta missão de solidariedade,
praticando o amor e distribuindo alegria, esperança e apoio.

estacionamento, sala de perucas, proporcionando muito mais conforto a
estes pacientes e voluntárias.
Faça você também parte dessa instituição que busca a humanização e
valorização dessas pessoas que passam por um momento tão difícil.
Para conhecer mais acesse nosso site www.refeccs.com.br e faça sua
doação pela Conta Corrente 90784-7, Agência 4598-5, Banco SICOOB nº:
756, CNPJ 17.742.027/0001-52. Para mais informações você também pode
ligar no fone 66 9 9927-7292.

Hoje, nosso maior desaﬁo é o término da construção da nossa sede própria,
que terá 545 m², oferecendo um espaço adequado aos projetos
desenvolvidos pelas voluntárias aos mais de 200 pacientes que passam pela
Rede hoje. Neste novo espaço, teremos consultórios, loja de artesanato,
cozinha, sala de reuniões, espaço de convivência para os pacientes,
Dezembro
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Natal vai movimentar a economia nacional
percentuais na comparação com o último Natal. Outros 30% planejam
gastar a mesma quantia e 22% menos.
Por mais um ano, as roupas permanecem na primeira posição do ranking
de produtos que os consumidores pretendem comprar para presentear
no Natal (55%). Calçados (32%), perfumes e cosméticos (31%), brinquedos

Pesquisa realizada em todas as capitais pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) revela que a maior parte dos brasileiros pretende manter a
tradição e ir às compras neste Natal, movimento que promete aquecer as
vendas do varejo em 2018. As projeções permanecem no mesmo patamar
do último ano o que injetará cerca de R$ 53,5 bilhões na economia.
Espera-se que mais de 110,1 milhões de consumidores presenteiem
alguém no Natal de 2018. Em termos percentuais, 72% dos brasileiros
planejam comprar presentes para terceiros no Natal deste ano, número
que se mantém elevado principalmente nas classes A e B (83%).
Em outro levantamento realizado em todas as capitais pela CNDL e pelo
SPC Brasil revela que dois (23%) em cada dez trabalhadores que recebem
décimo terceiro salário devem utilizar ao menos parte desse dinheiro
extra para comprar presentes de Natal. A pesquisa ainda mostra que 44%
dos entrevistados pretendem fazer bicos ou seja, atividades que possam
gerar uma renda extra, para comprar mais presentes para o Natal,
principalmente os mais jovens (54%) e as pessoas das classes C, D e E
(51%).médio de 45% nos produtos e serviços ofertados.

Na hora de escolher os presentes, o fator que os consumidores
mais levam em conta é a qualidade do item adquirido (21%). A
pesquisa aponta que dois aspectos chamam a atenção este ano e
ganharam importância frente a 2017, tanto as promoções ou
descontos oferecidos pelas lojas (20%, contra 13% no último ano)
quanto o preço dos presentes (17%, contra 9% no ano passado).
Além desses, os entrevistados destacaram ainda o perﬁl do
presenteado (17%) e o desejo do presenteado (13%) como pontos a
serem considerados na decisão.
De acordo com o levantamento, a maioria dos entrevistados (57%)
vai optar por uma modalidade de pagamento à vista — percentual
que sobe para 61% nas classes C, D e E. Os que vão utilizar alguma
modalidade de crédito somam 40% dos compradores, dos quais
26% vão recorrer ao cartão de crédito parcelado, 10% preferem
pagar no cartão em parcela única e apenas 2% devem usar o cartão
de lojas. Na média, as compras parceladas serão divididas entre
quatro e cinco vezes, o que signiﬁca para o consumidor
comprometer parte de sua renda com prestações de Natal até a
Páscoa do próximo ano.

Em média, os consumidores ouvidos na pesquisa devem comprar entre
quatro e cinco presentes. O valor médio com cada item será de R$ 115,90,
sendo maior entre os homens (R$ 136,51). O levantamento também
revela que o número dos que pretendem desembolsar entre R$ 101 e R$
200 com presentes cresceu na comparação com 2017, passando de 10%
para 16%. Esse percentual chega a mais de um terço (33%) na faixa acima
de 55 anos. Há, contudo, uma parcela considerável de consumidores
(33%) que ainda não decidiu qual ao valor a ser desembolsado.
Outro dado que sugere uma disposição maior de consumo para o Natal é
que quase um terço (27%) dos entrevistados que compraram presentes
em 2017 irá gastar um valor superior este ano — alta de oito pontos

Netgraf
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(30%) e acessórios, como bolsas, cintos e bijuterias (19%),
completam a lista de produtos mais procurados para a data.

Márcio Kreibich se despede da
presidência da CDL com muito serviço prestado
A Câmara de Dirigentes Lojistas
de Sinop encerra mais um ciclo
de gestão no dia 31 de dezembro
de 2018 quando chega ao ﬁm a
gestão da diretoria que tem
Márcio Kreibich como presidente
e Edmundo da Costa Marques
Neto como vice. A diretoria
2017/2018 veio dando
continuidade a gestão do biênio
2015/2016 que teve os
empresários Luciano Chitolina
como presidente e Márcio
Kreibich como vice. Logo é
importante relembrar os últimos
quatro anos da entidade, quando
a CDL passou a ter uma nova cara
e a desenvolver diversos

projetos que tem feito a diferença na cidade . Estruturalmente a CDL passou por uma série de reformas o que garantiu
que a estrutura própria tivesse ainda mais conforto, qualidade e funcionalidade tanto para quem trabalha, como para
quem utiliza a entidade, no caso os lojistas, empresários, seus colaboradores e a população em geral.
Nesta parte tivemos a ampliação dos setores Certiﬁcado Digital; Pós Vendas; Comunicação Social e Balcão de
Empregos. Ampliação e climatização do Centro de Eventos Presidente Alcides Raiter, reforma geral e modernização
do auditório, salas de treinamento e diretoria.

Implantação da Câmara de Conciliação, aquisição de novo veículo utilitário e inauguração de um posto

avançado de atendimento da CDL dentro do Ganha Tempo. Além da conquista de área doada pela
Prefeitura e aprovada pelos vereadores para construção de nova sede da CDL em terreno de 5 mil.

Uma das lutas destas diretorias foi para trazer a Cooperativa de Credito SICOOB para Sinop. A luta resultou no Sicoob
Norte de Mato Grosso, autorizado pelo Banco Central como a 1º cooperativa de credito legitimamente sinopense.
Hoje além de Sinop o Sicoob Norte está presente em Colíder, Alta Floresta e Guarantã do Norte

Na busca pelo aperfeiçoamento de empresários e colaboradores a CDL promoveu em 2017 o 1º ENCONTRO
EMPRESARIAL ESTADUAL, evento que acontecerá de 2 em 2 anos. Também trouxe para Sinop importantes palestras
e cursos com: Breno, Marcos e Dino Gueno da equipe de Aly Baddauhy Jr, Alexandre Espindola com o jeito Disney de
ﬁdelizar, Claudio Tomanini, Mario Gazin, Mágico Paul & Jack e o espetáculo de vendas A Loja. Além de ﬁrmar sólidas
parcerias com eventos empresariais: Start Up, Mercadinho Designer, Iluminare, One Day, Expogen, Woman,
Prospere Mais.

Ainda com foco nas
necessidades do empresário deu
continuidade a parceria com a
Unemat que resulta nas
PESQUISAS ECONOMICAS
MENSAIS que apontam os
indicadores da cidade como
inﬂação, cesta básica, conﬁança
empresarial, conﬁança do
consumidor, expectativas de
vendas e consumo entre outras.
Politicamente sediou as reuniões da União das Entidades de Sinop (UNESIN) composta por 25 entidades e
encabeçou lutas em prol de melhorias para o AEROPORTO, BR 163 e RODOVIARIA, para redução do IPTU, ISSQN,
ICMS e TAXA DO LIXO, para implantação da ZONA AZUL e regulamentação dos AMBULANTES e do trabalho nos
Feriados, entre outros.

Para incrementar as vendas a CDL desenvolveu duas grandes campanhas. Primeiro reformulou a LIQUIDA CDL SINOP,
que agora acontece como feira em praça pública com 12 hs de descontos. A promoção superou todas as expectativas
e este ano movimentou mais de um milhão de reais em vendas. Em segundo realiza a CAMPANHA SONHO DE NATAL,
com uma super premiação, que se
destaca como a melhor de MT e
uma das melhores do país. Este
ano serão 22 prêmios no sorteio
ﬁnal para o consumidor, além de
sorteio de notebooks para os
lojistas e premiação em dinheiro
para os vendedores.
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Para homenagear os empresários que se destacam a CDL realiza o MÉRITO LOJISTA, o Oscar do varejo, festa que já
está no calendário da cidade e todo ano é muito esperada. Nos últimos 4 anos a festa contou com shows nacionais de
Cezar e Paulinho, Frejat, Daniel e Cezar Menotti & Fabiano, além da presença vip de Moacir Franco em 2016. Neste
ano de 2018 a CDL ousou um pouco mais e lançou no mês de junho o BAILE DO COMERCIANTE em comemoração ao
aniversário da entidade.

MÉRITO LOJISTA

BAILE DO COMERCIANTE

Encerrando a lista de
novidades implantadas
pela última diretoria está

PASSEIO CICLÍSTICO

o 1 º PA S S E I O C I C L Í S T I C O
PEDALANDO POR SINOP,
desenvolvido em parceria com
AABB E UFMT. O passeio teve
caráter social e passa a compor
a lista de ações que a entidade
realiza para ajudar a: REFECCS,
HOSPITAL DE AMOR, LIONS,
ROTARY, APAE, CRECHES,
POLICIA MILITAR, POLICIA
CIVIL, BOMBEIRO, GUARDA DE
TRANSITO, PROCON, SINOP
F U T E B O L C L U B E ,
CONSERVATÓRIO MUSICAL DA
CDL SINOP, entre outros.

CDL SINOP

To d a s e s t a s a ç õ e s
resultam em destaque
municipal, estadual,

regional e nacional. Nestes
quatro anos a CDL Sinop foi
premiada pela FCDL/MT, CNDL
e SPC Brasil por se destacar no
CADASTRO POSITIVO, no
CERTIFICADO DIGITAL, no CDL
Celular, na Comunicação Social
e na administração da
entidade. Prova máxima de que
uma equipe qualiﬁcada e bem
liderada consegue bater todas
as metas e superar
expectativas, sempre na busca
do melhor para os lojistas
associados e a população em
geral.

Márcio encerra sua gestão feliz ao ver o trabalho desenvolvido e ainda com muita energia para continuar
contribuindo, tanto que está na diretoria do Biênio 2019/2020. “Agradeço a diretoria que caminhou comigo até aqui,
aos colaboradores que não medem esforços para fazer da CDL a entidade mais atuante da cidade e a todos associados
que sem eles não teríamos porque existir”, encerra Márcio Kreibich.

Inﬂação e Cesta em alta, mas empresários estão otimistas
A pesquisa dos indicadores econômicos de Sinop realizada pelo CISE - CENTRO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS da
UNEMAT, com o apoio da CDL, apontou que no mês de outubro a taxa de inﬂação medida pelo IPC Sinop foi 0,62% maior em
relação ao mês anterior. Com esse resultado, a inﬂação acumulada no ano de 2018 em Sinop subiu para 1,38%, e nos últimos 12
meses o índice alcançou 2,42%.

O Lojista | CDL - Sinop

Comparativamente à economia brasileira, a taxa de inﬂação em Sinop acompanhou a tendência do indicador nacional, dado que o
IPCA, divulgado pelo IBGE para o mês de outubro foi de 0,45% para o período. O resultado nacional aponta uma inﬂação dentro da
meta deﬁnida pelo Banco Central e de acordo com as expectativas dos agentes de mercado.
Este mês, as diferenças mais signiﬁcativas sobre o índice de preços em Sinop foram decorrentes dos seguintes grupos de
consumo: Alimentação, com aumento de 0,16%, Saúde, com aumento de 0,12% e Educação que teve aumento de 0,15%. O grupo de
consumo Transporte apresentou um recuo de -0,11%. Já os demais grupos apresentaram variações relativamente pequenas em
relação ao mês anterior.

CESTA BÁSICA

do IEE pode signiﬁcar um período de formação de
expectativas em relação aos novos governos.

Em outubro, o custo da Cesta Básica em Sinop apresentou um
novo aumento. A cesta básica passou a custar R$ 395,82 no
mercado local, o que representa um aumento de 3,8% em
relação ao mês anterior. Este mês, foram destaques os
aumentos nos preços médios da batata (18,6%), do tomate
(19,66%) e da banana (16,45%). Em contrapartida, ocorreram
quedas nos preços médios da manteiga (-4,61%), do óleo (8,31%) e da carne (-6,02%). Segundo o IMEA, em Cuiabá, a cesta
básica apresentou um aumento em outubro e passou a custar
R$ 426,66.

Em novembro, o ICC apresentou uma leve queda passando de
105,33 para 101,41. Indicando uma queda na conﬁança de -3,7%
em relação ao mês anterior e pode-se notar que todos os
indicadores apresentaram uma leve redução. E o IIC
apresentou também uma queda de -3,17%, em relação ao mês
anterior passando de 91,43 pontos para 88,53.

ÍNDICE DE CONFIANÇA EMPRESARIAL – ICE

TERMÔMETROS SOCIAIS

No mês de novembro, o Índice de Conﬁança Empresarial (ICE)
apresentou uma melhora de 2,38% em relação ao mês de
outubro. Esse resultado indica uma melhora na percepção do
ambiente econômico após o ﬁm do período eleitoral. Quando
comparado ao mesmo período do ano anterior o resultado é
positivo (16,22%). A avaliação da situação atual (IAE)
apresentou melhora no indicador geral (9,52%). O destaque
no levantamento foi a mudança na tendência do indicador de
vendas, que indica o início das compras de ﬁm de ano. Já o
indicador de avaliação da expectativa futura (IEE) apresentou
pequena redução no indicador (-2,04%). A pequena oscilação

O Índice de Medo do Desemprego (IMD Sinop), que mede a
sensação da população em relação ao risco de ﬁcar
desempregado no futuro próximo, teve um aumento,
passando de 87,3 pontos para 101,06 um aumento de 15,7%. E o
Índice de Satisfação com a Vida (ISV Sinop), que avalia o nível
de felicidade da população em relação à atual situação e às
perspectivas futuras, apresentou uma forte melhora com
uma variação positiva na percepção de satisfação passando
de 97,69 para 113,34. O aumento no índice foi de 16,02% em
relação ao último mês.
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ÍNDICE DO CONSUMIDOR: CONFIANÇA (ICC) E
INTENÇÃO DE CONSUMO (IIC)

Social
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Sinop

ENCONTRO CNDL E SPC EM SÃO PAULO

A gerente da CDL Vanusa Ires e a jornalista Daniela Melhorança
participaram de encontros e reuniões em São Paulo conhecendo a estrutura das entidades.

O Lojista | CDL - Sinop

ONE DAY EVEREST

CDL foi parceira do evento organizado pela SBCoaching e Veridiana Cavalheri.
Colaboradores e diretores marcaram presença nos dois dias e visitaram o stand da entidade.

ATUALIZE

A equipe CDL Sinop participou do Atualize Leadership-Day Com João Dornelles.

PROGRAMA LÍDER

PROCON ITINERANTE

CDL Sinop foi para Sorriso participar do
planejamento de desenvolvimento da região.

CDL foi para as ruas e levou ao evento do Procon Consultas ao SPC,
cadastro positivo e Balcão de Empregos

BRIGADA DE INCÊNDIO

INAUGURAÇÃO DO SENAI

Equipe CDL passou por mais um
treinamento capacitando-se para qualquer emergência.

CDL esteve na reinauguração do Senai que passa
a ter 7.134 metros quadrados para 1.743 alunos/turno.
Dezembro
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CDL agradece as empresas patrocinadoras.

DIGITAL CDL SINOP

RENOVE SEU CERTIFICADO NA CDL!
GARANTA MAIS SEGURANÇA NAS SUAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS.
ADQUIRA A CERTIFICAÇÃO DIGITAL CDL SINOP!
• Certiﬁcados Digitais de Pessoa Física

e Jurídica (e-CPF, e-CNPJ e NF-e)
•

Atendimento Personalizado

• Agilidade na emissão do certiﬁcado
FALE CONOSCO E CONHEÇA AS VANTAGENS DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL SPC!

DIGITAL CDL SINOP

CDL
Sinop

