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Presidente
O

primeiro mês de
passou e agora podemos dizer que de fato o ano começa, porque afinal janeiro é mês de férias, recessos e tudo fica meio paralisado.
Mesmo assim a nova diretoria da CDL Sinop não ficou esperando, aproveitou o mês
para fazer reuniões importantes e iniciar projetos.
O mês foi marcado pela entrega dos prêmios da Campanha Sonho de Natal, e foi
muito emocionante conhecer os ganhadores, clientes, vendedores e lojistas, todos
saíram da campanha mais do que satisfeitos e já solicitando que
tenha uma campanha ainda melhor e estamos trabalhando para isso.
Politicamente o ano começou com uma certa tensão afinal os governantes que
assumiram vieram com a meta de apertar os cintos, cortar gastos, aumentar impostos e fazer ajustes para que estado e federação estejam em ordem. Com isso acendeu
a luz amarela para empresários, lojistas, produtores e todos que pagam impostos,
afinal o aumento das taxas deixa os setores produtivos do país ainda mais massacrados do que já são.
Justamente por isso reuniões estão sendo realizadas e ofícios feitos para que essa
conta não fique alta demais e os prejuízos sejam os menores possíveis. Um dos pedidos que já foi protocolado junto a prefeitura, por exemplo, é para que os comerciantes tenham autorização para trabalhar nos feriados sem terem que pagar alvarás
especiais. O pedido está sendo avaliado pela prefeita e ainda este mês devemos ter
uma resposta.
Também em janeiro a CDL Sinop intensificou o trabalho de visita a associados, se
aproximando mais dos lojistas. Com uma carteira de
filiados é difícil manter as
visitas em dia, e caso você tenha alguma solicitação urgente ligue na CDL e peça nossa
visita imediata, mas se não, o trabalho de verificar se o empresário está sabendo
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utilizar todos os benefícios que a CDL tem à disposição, esse está sendo feito, cada dia de
forma mais intensa.
Portanto empresário fique atento aos canais
da CDL Sinop, as mídias digitais e sociais e precisando, não abra mão do bom e velho telefonema e até de uma visita, o importante é ter a consciência de que a CDL é feita para você. Estamos
disponíveis
horas por dia e
dias no
ano, mesmo que no meio destes dias
tenham finais de semana e feriados.

Boas vendas e um excelente mês de
Fevereiro a todos!
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No primeiro dia de governo Jair Bolsonaro anunciou o reajuste
do salário mínimo, de R$ 954 para R$ 998. Apesar do valor ser
R$ 8 inferior ao que já havia sido aprovado pelo Congresso no
Orçamento enviado pela equipe de Temer (R$ 1.006) é
importante frisar que o Salário mínimo volta a ter ganho real
após 2 anos.
Desde 2011 o Brasil usa a mesma fórmula para o cálculo: o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes
e uma previsão, feita pelo governo, sobre a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2018. Este calculo
foi negociado pelas centrais sindicais ainda no governo Lula,
adotada por volta de 2008 e formalizada em lei no governo
Dilma Rousseﬀ. A medida, com duração de 4 anos, foi
renovada em 2015 e perde a validade neste ano.

Já o salário comercial dos funcionários do comercio de Sinop,
decidido em convenção coletiva entre o Sintracom - Sindicato
dos Trabalhadores no Comércio Atacadista e Varejista do Norte
do Estado e a FECOMÉRCIO, começa a ser discutido agora em
fevereiro, já que a convenção 2018/2019 tem validade até 28 de
fevereiro de 2019 e a data-base da categoria é em 01 de março
de 2019.
Como o valor deste salário é de R$ 985,00, até sair o resultado
da Convenção Trabalhista do Comércio os empresários devem
adequar o salários dos funcionários pagando o salário mínimo
que passou a valer desde 01 de janeiro de 2019.
Mais informações sobre o salário comercial (66)3531-5876 ou
sintracom.mt@hotmail.com

Atenção com as demissões em períodos
próximos à data-base salarial.
Todos os anos, os sindicatos patronais e dos trabalhadores se
reúnem para tratativas negociais que deﬁnirão diversos
pontos na relação de trabalho entre funcionários e
empregadores. Essa negociação é chamada pela lei de
convenções coletivas das categorias, e dentre outros pontos,
regula o piso salarial de cada classe de trabalho.

7.238/1984 determinou que todos os funcionários demitidos
sem justa-causa no período de 30 (trinta) dias anteriores à database de sua categoria deverão receber como equivalência 01
(um) salário mensal como compensação da perda da
atualização. Há que se ter um pouco de cuidado, pois
eventualmente convenções coletivas podem aumentar esse
período.

Como ocorre em todos os ramos, os valores de remuneração
devem ser reajustados anualmente para atualizar o salário dos
trabalhadores, recompondo a perda inﬂacionária, mantendo a
remuneração atualizada e capaz de satisfazer as necessidades
básicas do trabalhador. Nas convenções coletivas a data em
que ocorrerá a atualização salarial é chamada de data-base.

Essa multa possui a ﬁnalidade de preservar a remuneração do
trabalhador, e pretende evitar o desconforto de mesmo após
encerrado o contrato de trabalho as partes buscarem a
complementação por conta de atualização ocorrida
posteriormente.

Muitas controvérsias surgiam quando algum funcionário era
demitido em data próxima à data-base, pois caso ele tivesse
recebido seus haveres na remuneração antiga, deveria buscar
a complementação dos valores após a atualização ocorrida
dias depois.

Thiago Rebellato Zorzeto
Advogado – OAB/MT 14.338/A

Visando estabelecer um padrão para essa situação a Lei nº

Assessoria Jurídica da CDL Sinop

Fevereiro
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O salário mínimo e salário
comercial de 2019

PESQUISA DO
está nas ruas
A pesquisa do Mérito Lojista, o prêmio mais esperado e mais
respeitado da cidade, com 16 anos de tradição, será realizada,
mais uma vez, pela Real Dados e Pesquisas, e deve ser concluída
até o ﬁm de abril.
Neste período as pesquisadoras irão entrevistar 500 empresários
sendo, 50% ﬁliados e 50% não ﬁliados a CDL, a respeito de quase
200 ramos de atividade de nossa cidade, escolhendo assim as
empresas destaque da cidade. Além disso será perguntado sobre
faturamento e geração de emprego, para identiﬁcar como a
economia da cidade se comportou de um ano para o outro.
“As pesquisadoras estarão identiﬁcadas com o crachá e pedimos
aos empresários que as recebam bem, respondendo a pesquisa na
integra”, explica o presidente da CDL Sinop lembrando que o
Prêmio segue o padrão da CNDL (Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas).
A escolha dos empresários que respondem a pesquisa é aleatória,
mas respeitando as exigências de regiões da cidade para garantir
o resultado mais preciso. Caso você empresário queira responder
a pesquisa procure a CDL, ligue no (66) 3511 1400, e solicite a visita
das entrevistadoras.

A entrega do Prêmio Mérito Lojista de Sinop acontecerá no dia 28 de setembro, onde os empresários da cidade serão
homenageados com o troféu Chama da fortuna, além de usufruírem de um delicioso jantar, show nacional e baile.
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É fundamental o empresário
ter consciência de seu
papel ao responder a
Pesquisa do Mérito
Lojista, aﬁnal são
estas respostas que
mostram quem são
os empresários
destaque então
lojista, prepare-se,
porque as
pesquisadoras já
estão nas ruas.

DATAS COMEMORATIVAS

chegado o momento de ficar atento ao relógio e ajustar os ponteiros, afinal dia de fevereiro, as zero hora chega ao fim o Horário de
Verão
/
. Este foi um dos horários de verão mais curto, iniciando
apenas em de novembro de
, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, para não atrapalhar o segundo turno das eleições.

É

Desta forma todos que moram nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste
devem ficar atentos e na noite de para de fevereiro (de sábado para
domingo), as zero hora, devem atrasar os relógios em uma hora.
A medida, adotada no Brasil desde
, veio para proporcionar uma
economia para o país, com um menor consumo de energia no horário de
pico (entre h e h), graças ao aproveitamento maior da luminosidade
natural. Mas um estudo do Ministério de Minas Energia apontou queda
na efetividade da iniciativa, já que o perfil do consumo de eletricidade não
estava mais ligado diretamente ao horário, mas sim à temperatura.
Por isso o governo federal já estuda se manterá ou não o horário agora
em
. De qualquer forma é sempre bom ficar atento ao consumo da
energia elétrica e pequenas ações do dia a dia podem fazer a diferença
então utilize a energia de forma consciente.
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Fevereiro
01º Dia do Publicitário
02º Dia de Nossa Senhora dos
Navegantes – Iemanjá e Dia do
Agente Fiscal
05º Dia do Papiloscopista e Dia
Mundial da Internet Segura
06º Dia do Agente de Defesa
Ambiental
07 º Dia do Gráﬁco
09 º Dia do Zelador
10º Dia do Atleta Proﬁssional
11º Dia Mundial do Enfermo
13º Dia Nacional do Ministério
Público
14º Dia da Amizade e Dia Mundial
do Amor (Valentines Day)
16º Dia do Repórter
17 º Dia do Patrimônio Histórico
19º Dia do Esporte e do Esportista
21º Dia Nacional do Naturismo
23º Dia do Surdo-mudo e Dia do
Rotariano (Rotary Club)
24º Dia do Web Designer
26º Dia do Comediante
27º Dia do Agente Fiscal da Receita
Federal
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Certidão Negativa de Débito é emitida gratuitamente e on-line

CDL
ECOMEND

R
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DICAS DE FILME E LIVRO PARA O EMPRESÁRIO E SEUS COLABORADORES

CDL
A professora chega para o Joãozinho e diz:

- Joãozinho qual é o tempo da frase:
Eu procuro um homem el?
FILME: O lobo de Wall Street
Data de lançamento: 2013
Direção: Martin Scorsese
Roteiro: Terence Winter
O ﬁlme conta a história de Jordan Belfort, um corretor
de ações que, aos 26 anos, já ganhava 49 milhões de
dólares por ano. Porém, toda sua fortuna era
originária de fraudes, corrupção e lavagem de
dinheiro. É interessante ver, nessa história, o papel
que uma liderança forte tem para a empresa. As
motivações do líder, no caso do ﬁlme, são mais que
questionáveis. Porém, a paixão e o entusiasmo que ele
passa aos colaboradores cria um ambiente de incrível
força de vontade em busca de resultados. Quando o
líder realmente acredita na empresa, essa conﬁança é
percebida e absorvida pela sua equipe.

LIVRO: Receita Previsível (Predictable Revenue)
Data da publicação:
Autor: Aaron Ross e Marylou Tyler
Editora: Autêntica Business
O livro tem uma proposta interessante: um estilo de
vida sem que haja necessidade de “matar um leão por
dia”, desenvolvendo um fluxo contínuo e que dê
previsibilidade nas vendas, com oportunidades de
vendas altamente qualificadas. Muitas startups estão
se baseando nesse livro para crescer por meio da área
de vendas, com o objetivo de ser uma “máquina de
vendas milionária”, como o livro sugere. É uma
proposta que vale a pena ser lida, pois de certa forma
contesta o estilo de vida dramático e inconstante da
área comercial.

E então Joãozinho responde

- É tempo perdido!

Fevereiro
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CNDL E SEBRAE LANÇAM PLATAFORMA
INOVADORA PARA O VAREJO

A novidade do PP 4.0 é o desenvolvimento de uma plataforma
digital de articulação política. Trata-se de um sistema online
inédito no Brasil que permitirá acompanhar projetos,
estruturar demandas e ao mesmo tempo mobilizar lideranças
e conectar atores públicos e privados. O investimento total no
novo convênio será de R$ 3,7 milhões ao longo de dois anos.

Públicas; e encontros para mobilização empresarial para
debater fundamentos essenciais ao desenvolvimento
sustentável de negócios e empresas.
No total, 36 encontros regionais com entidades e empresários
serão realizados por todo o Brasil. Esses fóruns serão
conduzidos por especialistas em Políticas Públicas, RIG e
mobilização empresarial para debater e consolidar
fundamentos essenciais aos líderes do setor de comércio e
serviços, como protagonismo, ética e associativismo. Também
serão executados 12 estudos e pesquisas para formulação de
Políticas Públicas com foco nas micro e pequenas empresas do
setor de comércio e serviços.
“A parceria com o Sebrae Nacional signiﬁca um marco na
história do Sistema CNDL com resultados positivos para todas
as entidades que participaram do PNDV. O programa subsidiou
o Manifesto do Varejo, documento que reúne as principais
demandas do setor e foi entregue aos agentes públicos nas
esferas federal e estadual. Também compartilhamos o
Manifesto do Varejo com os então candidatos na época das
eleições.

“Trouxemos para este projeto conceitos que caracterizam a
indústria 4.0 com a tecnologia como ponto central no
processo buscando melhorar a produtividade neste trabalho
de construção de políticas públicas para o setor”, explica o
presidente da CNDL, José César da Costa. “A grande inovação
deste novo convênio com o Sebrae é a plataforma digital que
apoiará ações de Relacionamento Institucional e
Governamental (RIG)”, observa Costa.

Acreditamos que o PP 4.0 continuará rendendo bons frutos
para o varejo e para o desenvolvimento do país”, comenta
Costa.

Além do desenvolvimento do sistema inédito para o varejo, o
PP 4.0 prevê três tipos de eventos: encontros para qualiﬁcação
de lideranças para ações de RIG com foco no estímulo às
articulações locais; encontros para fomento ao
desenvolvimento local e regional por meio da articulação das
lideranças do varejo e elaboração de propostas de Políticas

Criada em 1960, a CNDL é formada por Federações de Câmaras
de Dirigentes Lojistas nos estados (FCDLs), Câmaras de
Dirigentes Lojistas nos municípios (CDLs), SPC Brasil e CDL
Jovem, entidades que, em conjunto, formam o Sistema CNDL.
É a principal rede representativa do varejo no país e tem como
missão a defesa e o fortalecimento da livre iniciativa.

CDL SINOP E SEBRAE RENOVAM PARCERIA
Na mesma onda do nacional, em Sinop, a CDL e o
Sebrae também já renovaram a parceria de longa
data para o ano de 2019. O presidente Marcos
Antonio Alves e a gerente da entidade Vanusa Ires
estiveram reunidos com o gerente do Sebrae
Agência de Sinop, Volmir Contreira, planejando as
ações deste ano. Entre elas está a 3ª edição da
Liquida CDL que mais uma vez acontecerá no mês de
Julho e a pedidos deve ser maior que as duas edições
anteriores. Agora a busca é por um espaço que
comporte as necessidades dos lojistas. Vamos ﬁcar
de olho.
Fevereiro
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O Sistema CNDL e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) lançam em Brasília, o convênio
Políticas Públicas 4.0 (PP 4.0). A solenidade marcou a
continuidade da parceria entre as entidades que atuam na
defesa do desenvolvimento e da competitividade das micro e
pequenas empresas nacionais. O trabalho em conjunto
começou com o Programa Nacional de Desenvolvimento do
Varejo (PNDV), que percorreu o Brasil em 2017 e resultou em
um mapeamento das políticas públicas prioritárias para o
varejo.

Toda empresa tem um plano e, seja qual for o
seu, o SPC Brasil tem uma solução combinada
que pode te ajudar a colocá-lo em ação.

O Sonho de Natal da CDL Sinop de 2018 premiou clientes, vendedores e lojistas. Foram diversos prêmios instantâneos durante a
campanha e no dia 22 de dezembro, tivemos o sorteio dos 22 prêmios: 1 carro, 2 motos, 1 caminhão de prêmios (com produtos para
mobiliar uma casa inteira), 1 viagem com acompanhante, 10 bicicletas, 3 TVs, 2 smartphones, 1 habilitação (CNH) e 1 bolsa de estudos de
graduação.
A grande novidade é que além dos clientes os vendedores também ganharam prêmios em dinheiro. Para concorrer bastava o
vendedor colocar o nome na rasgadinha ao entregar para o cliente. Cinco prêmios reﬂetiram em presentes aos vendedores: Carro,
Caminhão de prêmios, Viagem dos sonhos e as 2 Motos. As rasgadinhas premiadas com esses prêmios renderam um dinheiro extra aos
vendedores que foram conhecidos na noite de 22/12/18, receberam o prêmio dia 04/01/19 e adoraram essa novidade da CDL.

No dia da entrega dos prêmios aos clientes e vendedores a CDL realizou o sorteio exclusivo para as empresas participantes que
concorriam a 3 notebooks. Foram contemplados no sorteio as empresas: Karlin Gás, Oeste Motors e Loja Gaúcha.
A CDL SINOP AGRADECE A TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DO SONHO DE NATAL 2018. Ficamos felizes em informar que graças
a expectativa gerada na cidade tivemos um incremento nas vendas de Natal de 3,88% em relação a 2017, um indicador melhor inclusive
que o nacional, que foi de 2,66% segundo o SPC e a CNDL. Foi muito bom e a expectativa é de que a campanha 2019 seja ainda melhor.

CARRO Renalt Kwid ZEN 1.0 Vendedora Terezinha da Sino Center
CAMINHÃO DE PRÊMIOS Vendedora Luzia da Casteline
VOUCHER DE VIAGEM - Vendedora
Elisa da Cristal Sorvetes
MOTO Honda - Vendedor Elivelton
Luiz do Posto Cata Vento
MOTO Honda - Vendedor da Casa
das Motos

O Sonho de Natal da CDL Sinop de 2018 contou com o patrocínio de: 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.
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Empresários e clientes avaliam 2018
Segundo a Economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 2018 não saiu bem como planejado. “No início do ano, os
especialistas ouvidos pelo Banco Central projetavam um avanço da economia acima de 2,5%. Mas não chegamos a tanto. Ao longo
do ano, crises e choques sucessivos acabaram frustrando as expectativas de um crescimento econômico mais vigoroso. Os
exemplos mais marcantes foram a paralisação dos caminhoneiros e, posteriormente, a elevação das incertezas com a corrida
eleitoral”, destaca.
Mas em Sinop, na avaliação de empresários e da população 2018 foi um ano bom. Segundo pesquisa realizada pelo CISE - CENTRO
DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS da UNEMAT com o apoio da CDL aproximadamente 13% dos empresários entrevistados
aﬁrmaram que o ano de 2018 foi excelente, 61% aﬁrmaram que o ano pode ser considerado bom, 23% dos entrevistados disseram
que foi regular e apenas 3 % apontaram que o ano foi ruim ou péssimo. Para a população, aproximadamente 14% dos entrevistados
aﬁrmaram que o ano de 2018 foi excelente, 20% aﬁrmaram que o ano foi bom, 50% disse que o ano foi regular e apenas 16% dos
entrevistados apontaram que o ano foi ruim ou péssimo.
Veja a seguir os números de 2018 em Sinop, como foram os indicadores da Inﬂação, Cesta Básica, Conﬁança Empresarial e
Conﬁança do Consumidor, segundo o CISE:

ÍNDICE DE PREÇOS DE SINOP EM 2018

CUSTO DA CESTA BÁSICA EM SINOP - 2018

Índice de Conﬁança do Consumidor - ICE

Índice de Conﬁança do Consumidor - ICC
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Um novo ano com novas oportunidades
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E 2019, o que este novo ano nos reserva? Segundo pesquisa do CISE, da UNEMAT e CDL a maioria absoluta dos empresários, 99%,
está muito conﬁante e tem uma expectativa positiva para este ano, de que ele será melhor que 2018. Já entre a população 66%
apontou que espera por um ano parecido com o anterior e 24% dos entrevistados aposta em um ano melhor. Mas e os especialistas
o que dizem?
Veja o que pontua o Dr. Feliciano L. Azuaga, Doutor em economia pelo (PIMES-UFPE) e mestre em economia industrial e inovação
(UFSC). 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.

O ﬁnal de ano é sempre marcado pelas comemorações e pela
longa lista de promessas que devem ser cumpridas no
próximo ano que se inicia. Montar a lista é fácil, mas o difícil é
tirar as promessas do papel. As mais tradicionais delas, como
trocar de automóvel, reformas a casa ou fazer aquela viagem
de ﬁnal de ano, também são as mais difíceis, pois dependem
de um bom planejamento ﬁnanceiro. Nesse momento sempre
alguém me pergunta: “Onde devo investir em 2019?”
Antes de ir direto a resposta eu sempre falo sobre os cuidados
básicos antes de escolher um investimento. O primeiro é o
período que você pretende deixar o seus recursos investidos.
Isso é muito importante, pois investimentos de curto prazo
não podem se expor a riscos excessivos.
Já o segundo cuidado é saber qual o nível de risco que o
investidor pretende assumir. É importante lembrar que não
existe retorno alto de investimentos sem risco. Temos
pessoas que tem aversão a risco, pessoas que aceitam riscos
moderados e pessoas extremamente arrojadas nas suas
escolhas. Conhecer o perﬁl do investidor é necessário para
encontrar o tipo de investimento que atenda a sua
expectativa.
Para investidores que não pretendem deixar seus recursos
investido por muito tempo, a recomendação é buscar opções
de investimentos mais seguras e com baixa propensão a risco.
A melhor opção para esse perﬁl de investidor é a caderneta de
poupança ou títulos do tesouro nacional.
Quem não quer correr risco em nenhuma situação sempre é
recomendável títulos do tesouro nacional ou fundos de
investimentos lastreados em títulos do tesouro. Esse tipo de
ativo ﬁnanceiro tem risco baixíssimo e é lastreado pelo

Tesouro Nacional.
Já quem possui uma maior propensão a risco e pode investir
em ativos com maior possibilidade de retorno tem uma leque
maior de opções. As primeiras opções são os fundos de
investimentos multimercados, que mesclam bom títulos de
renda ﬁxa com outros ativos de renda variável (ações,
moedas e etc). Ativos de renda variável também serão uma
boa opção, mas dependem muito do cenário politico e da
recuperação da economia. Caso a economia brasileira passe
por reformas estruturais e volte a crescer, a recomendação é
buscar fundos de ações de empresas. Alguns setores poderão
ter um crescimento acelerado depois de 3 anos de
estagnação. O setor de construção civil e segmento de bens
duráveis (automóveis, linha branca e linha cinza) poderá
responder rapidamente ao novo impulso econômico. Todos
os segmentos dependentes de crédito e vinculado a consumo
põem se tornar boas opções de investimentos.
A agricultura também continua sendo uma boa opção de
investimento, tanto a produção quanto o fornecimento de
implementos continuam com boas opções de investimento.
Os fundamentos econômicos continuam sólido para esse
segmento da economia. Impulsionado principalmente pela
demanda chinesa.
Entretanto é importante ressaltar que qualquer
planejamento ﬁnanceiro dependerá do comportamento do
cenário político nos primeiros meses de 2019. A volatilidade
dos ativos em renda variável pode ocorrer a qualquer
momento, mas são situações de instabilidade que
apresentam as maiores oportunidades de retorno. Agora é
preciso planejar os próximos passos e torcer para que os
novos governos em Brasília e Cuiabá façam o seu trabalho.”
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Sinop tem Inﬂação e Cesta em alta

O Lojista | CDL - 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 dezembro de 2018 a taxa de inﬂação medida pelo IPC Sinop manteve-se em alta e
ﬁcou em 0,75%, apesar deste indicador ser menor que o de novembro (0,90%). Com esse resultado, a inﬂação acumulada no ano de
2018 em Sinop ﬁcou em 3,03%. Comparativamente à economia brasileira, a taxa de inﬂação em Sinop no mês de dezembro foi
superior ao IPCA, divulgado pelo IBGE para o mês de dezembro, que foi de 0,15% para o mesmo período. Já o IPCA nacional para o
ano de 2019 ﬁcou em 3,75%, um pouco superior ao resultado da inﬂação de Sinop. Este mês, as diferenças mais signiﬁcativas foram
decorrentes dos seguintes de Alimentação, com aumento de 0,93%, Saúde, com aumento de 0,51% e Despesas pessoais que teve
aumento de 0,30%.

Alimentação
Transporte
Habitação

0.93%
-0.50%
-0.77%

Saúde

0.51%

Despesas Pessoais
Vestuário

0.30%
0.21%

Comunicação
Residência
Educação

CESTA BÁSICA
Em dezembro, o custo da Cesta Básica em Sinop apresentou
um leve aumento. A cesta básica passou a custar R$ 411,51 no
mercado local, o que representa um aumento de 0,8% em
relação ao mês anterior. Foram destaques os aumentos nos
preços médios do feijão (12,01%), da batata (13,61%) e da
manteiga (6,45%). Em contrapartida, ocorreram quedas nos
preços médios do pão (-6,81%), do açucar (-5,68%) e do arroz (3,98%). Segundo dados do DIEESE, o custo da cesta básica
apresentou uma variação positiva na maioria das regiões
pesquisadas. Segundo o IMEA, em Cuiabá, a cesta básica
apresentou um aumento de 1,38% em novembro e passou a
custar R$ 444,27.

ÍNDICE DE CONFIANÇA EMPRESARIAL – ICE
O levantamento de informações para o ICE ocorreu entre os
dias 03 e 14 do mês de janeiro de 2019, tendo uma amostra de
102 empresas. No mês de janeiro, o Índice de Conﬁança
Empresarial (ICE) apresentou uma piora de -4,24% em relação
ao mês de dezembro. Esse resultado indica uma piora na
percepção do ambiente econômico após as festas de ﬁm de
ano. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior o
resultado mostra uma melhora no cenário (5,08%). No mês de
janeiro, a avaliação da situação atual (IAE) apresentou piora
no indicador geral (-8,40%). Os destaques no levantamento
foram as quedas nos indicadores de investimentos (-15,6%) e

0.00%
-0.13%
0.20%

de vendas (-18,8%). Já o indicador de avaliação da expectativa
futura (IEE) apresentou pequena redução no indicador (1,42%). A pequena oscilação do IEE signiﬁca um período de
formação de expectativa em relação as primeiras ações dos
governos estadual e federal.
ÍNDICE DO CONSUMIDOR: CONFIANÇA (ICC) E
INTENÇÃO DE CONSUMO (IIC)

O levantamento de informações ocorreu entre os dias 01 e 10
do mês e contou com uma amostra de 168 entrevistados. Em
janeiro, o ICC apresentou estabilidade. O indicador mensal
passou de 102,13 para 101,73 indicando uma leve redução de
conﬁança de -0,39% em relação ao mês anterior. Considerando
os indicadores que compõe o ICC, pode-se notar que a maioria
dos indicadores apresentou estabilidade. Já o IIC apresentou
uma queda de -4,2%, em relação ao mês anterior passando de
89,62 pontos para 85,87. Dos indicadores que compõem o IIC,
o indicador de consumo de lazer e viagens apresentou a
variação negativa mais acentuada.

TERMÔMETROS SOCIAIS
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 pequeno
aumento, passando de 88,4 pontos para 90,8 um aumento de
2,7%. Já 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 melhora
de 6,4%, passando de 108,41 para 115,4.
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POSSE NOVA DIRETORIA

A diretoria do biênio 2019/2020 tomou posse de maneira simples e objetiva e já iniciou os
trabalhos planejando o ano. Muitas novidades estão por vir.

O Lojista | CDL - Sinop

MESA DIRETORA CÂMARA VEREADORES

O diretor da CDL Sinop e vereador Luciano Chitolina assumiu como
1º Secretário da Câmara de Vereadores de Sinop

REUNIÃO COM SECRETARIO DE FINANÇAS

Ver. Chitolina, CDL e ACES se reuniram com o secretário de ﬁnanças Astério Gomes
para solicitar que comercio tenha autorização de abrir em feriados.

BOAS VINDAS A NOVOS FILIADOS

Mafep Ferramentas

Laboratório Exame

DE PRA CAR Mecânica

Intense Car Tapeçaria

VISITA A FILIADOS

Equipe CDL Sinop esteve nas cidades de Matupá, Guarantã e Peixoto visitando e orientando ﬁliados.

Fevereiro
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AREIA

CDL agradece as empresas patrocinadoras.

Não deixe a inadimplência virar uma bola de neve!

O SPC lhe ajuda a receber: você inclui os dados do inadimplente na nossa lista de devedores e enviamos uma
carta para ele informando a dívida e como quitá-la.

