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A Câmara de Dirigentes Lojistas e a Associação Comercial e
Empresarial alertam aos empresários de Sinop sobre a importância
do COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, transmissor de
doenças como dengue, chikungunya, zika e febre amarela.
Pelo terceiro ano consecutivo as entidades do comércio
participam de uma Força Tarefa de conscientização e de ação,
focada especialmente na região central da cidade, onde grande
parte dos 1500 imóveis é de estabelecimentos comerciais.
CDL e ACES estão unidas ao Corpo de Bombeiros, Exército e a
Prefeitura de Sinop através da Secretaria Municipal de Saúde
representada pelo Secretário de Saúde, Gerson Danzer, e pelo
coordenador do Departamento de Vigilância Ambiental, Cesário
Alves.
No ﬁnal de abril a Força Tarefa iniciou visitas e vistorias as empresas
e residências do quadrilátero central lembrando os empresários
das obrigações de cada um de cuidar de seus imóveis, veriﬁcando
calhas, caixas d´água, banheiros e lixos externos, eliminando o
criadouro do mosquito Aedes Aegypti.
“Essa ação é importante porque realmente diminui os focos do
mosquito no centro e a CDL mais uma vez está presente na FORÇA
TAREFA”, explicou a gerente da CDL Vanusa Ires. Para o presidente
da CDL é fundamental cada lojista fazer a sua parte. “A empresa de
cada um é a extensão de sua casa, por isso o cuidado com a
proliferação do mosquito e a conscientização para limpeza de cada
estabelecimento é muito importante, até porque quando nossos
colaboradores ﬁcam doentes a empresa também sofre”, destacou
Marcos Antonio Alves, presidente da CDL.

A CDL informa aos lojistas que essa ação de vistoria é constante e
caso existam irregularidades os agentes multam empresas e
residências, baseados na Lei Municipal nº 1185/2009, que
estabelece multa de 100 URs (Unidades de Referencias), para
locais em que existam criadouros do mosquito, por se tratar de
risco à saúde pública. A mesma lei também estabelece multa de
200 a 800 UR’s caso os proprietários recusem injustiﬁcavelmente o
ingresso das autoridades competentes.
Desta forma CDL e ACES alertam os empresários para manter as
empresas e residências livre do mosquito, garantindo a saúde de
todos e não correndo o risco de ser autuado e multado.
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Xô Dengue – Empresários
na luta contra o mosquito

DATAS COMEMORATIVAS

N

este mês de maio, dia , vence a Taxa de Segurança contra Incêndio
(TACIN). Em função dos diversos processos encaminhados a justiça questionando a Taxa o Governo do Estado prorrogou o vencimento cuja data inicialmente era de março, através da portaria / .
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas orienta os empresários que
aguardem para pagar próximo do vencimento uma vez que a FCDL está na
expectativa da decisão do TJ sobre o mérito da TACIN.
Em meados de abril a Justiça de Mato Grosso, em decisão do juiz Edson Dias
Reis, não concedeu liminar para suspender a cobrança da Taxa de Segurança
contra Incêndio (TACIN), até a decisão de mérito de inconstitucionalidade da
cobrança, na ação da Federação de Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL-MT).
Segundo o advogado da FCDL/MT, Otacílio Peron, o caso não está finalizado
com essa decisão. Peron explica que o entendimento do pleno do TJ é de que a
cobrança é legal, fundamentando erroneamente sua decisão, pois entendem
que é um serviço divisível, quando na verdade é um serviço indivisível e por isso
tem que ser sustentado por impostos e não por taxa.
O advogado ainda esclarece. “O Ministro Barroso fundamentou sua decisão na
decisão do nosso Tribunal (MT), já o Ministro Gilmar seguiu a nossa tese (FCDL).
Nós entramos com Embargos Declaratórios para que o Tribunal esclareça aonde
ele está vendo um serviço divisível. Temos que aguardar pois falta a decisão de
mérito e isto vai demorar. Enquanto o STF não unificar o seu entendimento, por
aqui o Nosso Tribunal não muda porque é mais uma decisão política do que jurídica. Portanto a luta continua!”, pontuou Peron.
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MAIO
1º Dia Mundial do Trabalho / Costelão
Lions
03º Dia do Sertanejo
05º Dia de Rondon, Dia da
Comunidade, Dia do Pintor
07º Dia do Oftalmologista
08º Dia do Proﬁssional Marketing, Dia
do Artista Plástico
10º Dia do Campo
12º Dia das Mães, Dia Mundial do
Enfermeiro
13º Abolição da Escravatura, Dia do
Automóvel, Dia Zootecnista
15º Dia do Assistente Social, Dia do
Gerente Bancário
16º Dia do Gari
17º Dia Internacional da Comunicação e
das Telecomunicações
22º Dia do Apicultor
23º Abertura Festa do Milho
24º Dia do Café, Dia do Datilógrafo, Dia
do Telegraﬁsta,
25º Dia da Indústria, Dia do Massagista,
Dia do Trabalhador Rural
27º Dia do Proﬁssional Liberal
30º DIA LIVRE DE IMPOSTOS, Dia da
Decoração, Dia das Bandeiras
31º Dia do Comissário de Bordo, Dia
Mundial das Comunicações Sociais.
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FCDL/MT continua aguardando
decisão do TJ sobre o mérito da TACIN
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DICAS DE FILME E LIVRO PARA O EMPRESÁRIO E SEUS COLABORADORES

CDL
Qual o melhor chá para calvície?
Chá-peu.
Qual o nome do peixe que caiu do décimo andar?

FILME: NA RODA DA FORTUNA
Data de lançamento: 01 de Janeiro de 1994
Direção: Ethan Coen, Joel Coen
Roteiro: Ethan Coen, Joel Coen, Sam Raimi
O ﬁlme conta a história ﬁctícia de um executivo
americano e a sua invenção: o hula hoop. Nesta
comédia dos irmãos Joel e Ethan Coen, um sujeito
meio prego (Tim Robbins) é alçado ao posto de
presidente de uma empresa para baixar o preço das
ações o que, naturalmente, será vantajoso para o
pilantra que armou esse esquema. Mas ele tem uma
ideia que desencadeia uma onda consumista
inacreditável na América: o bambolê.

LIVRO: A LÓGICA DO CONSUMO
Data da primeira publicação:
Autor: Martin Lindstrom
Editora: Doubleday
O livro trata sobre o mundo da publicidade, planejador
ou não. Martin Lindstrom te introduz ao assunto:
Neuromarketing – união de neurociência com
marketing – e te conduz aos resultados de pesquisas
com o objetivo de entender “Por que eu escolho uma
marca à outra?”. Analisando as reações do cérebro
com aparelhos tecnológicos, ele chegou a conclusões
que tiveram enormes impactos na publicidade: além
da descoberta de que a maioria das decisões são feitas
inconscientemente, também notou-se que cheiro, som
e imagem são de extrema importância não apenas
para persuadir, mas para fazer lembrar da marca em
questão.

– AaaaaaaaahTum.
O que a banana suicida falou?
– Macacos me mordam!

Maio

A emissão de notas ﬁscais pode gerar muitas dúvidas ao
empreendedor. Isso ocorre principalmente depois do recente
processo de modernização pelo programa SPED. Esse
processo introduziu uma série de novos nomes para os
empresários. Temos como exemplo a Nota Fiscal Eletrônica
(NF-e), a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), o SAT ECF,
a Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) e o
arquivo XML.
Uma nota ﬁscal é um comprovante de que sua empresa
realizou uma venda ou prestou algum serviço. Vale destacar
que a emissão da Nota Fiscal é obrigatória segunda a legislação
brasileira. Ela deve ocorrer sempre no momento da efetivação
da operação, seja essa operação a venda de um produto ou
uma prestação de serviços. (Lei 8.846/94 – Artigo 1º)
Esse comprovante é fundamental tanto para o cliente quanto
para a sua empresa. Para sua empresa, ela servirá como um
registro da receita obtida e é essencial para apuração dos
impostos decorrentes desta venda. Mas para seu cliente ela é
ainda mais importante, ela é o registro da compra do
produto/serviço que recebeu. Poderá escriturar nos seus
registros ﬁnanceiros, obter créditos ﬁscais e suporte na
assistência técnica, mas especialmente poderá recuperar o
objeto caso ele seja perdido, furtado ou roubado.
Segundo o Delegado Ugo Ângelo de Mendonça, da delegacia
especializada de roubos e furtos de Sinop, diariamente são
registrados boletins de ocorrências sobre roubos e furtos de
eletroeletrônicos e nestes casos a Nota Fiscal é fundamental
tanto para o registro do BO como para a vítima reaver os
objetos caso os mesmos sejam recuperados.
Mas não basta ter uma Nota Fiscal é imprescindível que esta
nota esteja preenchida de forma adequada e por isso o
delegado faz um ALERTA aos consumidores e um PEDIDO aos

lojistas. “Especialmente quando falamos de
eletroeletrônicos como televisores, notebooks, consoles de
jogos eletrônicos (vídeo games), smartphones (IMEI),
dentre outros, é necessário que na nota esteja o número de
série de produção de produtos, porque sem eles é
impossível identiﬁcar os produtos roubados e furtados”,
disse o Delegado Ugo.
O escrivão Juliano Sartori Eko, que trabalha juntamente
com o delegado Ugo explica que atualmente a maioria das
notas ﬁscais conta apenas com a descrição genérica do
produto diﬁcultando a identiﬁcação da res furtiva, objeto do
furto, e de sua propriedade quando apreendida. “Por isso
fazemos um apelo especialmente aos empresários para que
incluam na nota ﬁscal o número de série de produção de
produtos eletroeletrônicos, facilitando a vida do cliente e
possibilitando que
este produto seja
encaminhado ao
devido dono quando
localizado”, ﬁnalizou
o
e s c r i v ã o
juntamente com o
delegado que
p o n t u o u
a
importância da boa
relação entre
comerciante e cliente
e do dever de cidadão
de cada um.

Qual é o plano
para sua empresa?
VENDER
COM SEGURANÇA
Se você precisa vender mais, mas não pode se arriscar, aproveite as soluções
combinadas Análise de Crédito e Análise e Monitoramento de Clientes e conheça
melhor o perfil de seus potenciais clientes.

A CDL Sinop ajuda!
Maio
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DELEGADO ORIENTA LOJISTAS

Motivado pelos festejos do dia mundial de conscientização do
autismo (02/04), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sinop
aproveitou para orientar toda sociedade, em especial bancos,
supermercados, lotéricas, farmácias, correios, órgãos públicos, e
todo estabelecimento que realize atendimento prioritário, sobre a
necessidade de adequação das placas de sinalização.
Essa ação faz-se necessária porque desde o ano passado, quando
foi sancionada a LEI Nº 2546/2018, de autoria do Vereador Luciano
Chitolina, as pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA e
seus acompanhantes tem direito a atendimento preferencial e os
estabelecimentos públicos e privados do município de Sinop tem o
dever de inserir o símbolo mundial da conscientização do autista
nas placas de atendimento prioritário.
A CDL Sinop, através do departamento de comunicação, está
disponibilizando a qualquer estabelecimento que necessitar a arte
padrão para que sejam confeccionados esses adesivos e placas de
atendimento preferencial destacando não apenas a nova lei, mas
também a LEI Nº 289/1993 (ALTERADA PELA LEI Nº 642/2001) que
dispõe sobre o atendimento preferencial de gestantes, mães com
crianças de colo, idosos, aposentados e deﬁcientes em
estabelecimentos comerciais de serviço e similares. A arte está no
site da CDL pronta para ser utilizada basta baixar o arquivo.
Algumas empresas como Supermercado Machado Tarumãs e a
Cacau Show já inseriram o laço em suas placas.
Vale destacar que a lei também diz que os estabelecimentos que

saúde física, tais como
sono e distúrbios
gastrointestinais e
podem apresentar outras
condições como
síndrome de deﬁcit de
atenção e hiperatividade,
dislexia ou dispraxia.

Maio
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CDL ORIENTA SOBRE
ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

não cumprirem a determinação sofrerão sanções e multas do art. 6
da Lei Federal nº 10.048 de 08 de novembro de 2000 que diz: no
caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa
pode ser de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais). E as penalidades serão elevadas ao dobro, em
caso de reincidência.
Segundo Ademir Alves Concentino, Tesoureiro da Associação de
Apoio e Reabilitação aos Autistas de Sinop (Aaras) essa lei foi um
grande avanço porque muitas pessoas além de não conhecerem o
Transtorno não tem ideia da diﬁculdade dos pais e responsáveis.
“No passado quando as famílias descobriam uma criança diferente
trancavam ela em casa e se isolavam, aos poucos a conscientização
vem acontecendo, temos tirado essas crianças do anonimato,
permitindo que elas convivam com a sociedade, mas para o autista
estar em lugares com muitas pessoas é um desaﬁo, especialmente
por causa do barulho, que irrita e pode levar o autista a crises,
então para nós pais é muito importante essa lei e esse
atendimento prioritário que ajuda a incluir o autista na sociedade”,
relata Ademir agradecendo o vereador Luciano Chitolina pela
sensibilidade de fazer a lei e a CDL por apoiar esta causa orientando
os lojistas.
O QUE É – O Transtornos do Espectro Autista (TEA) é uma condição
geral para um grupo de desordens complexas do
desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o
nascimento. Esses distúrbios se caracterizam pela diﬁculdade na
comunicação social e comportamentos repetitivos. Embora todas
as pessoas com TEA partilhem essas diﬁculdades, o seu estado irá
afetá-las com intensidades diferentes. O TEA pode ser associado
com deﬁciência intelectual, diﬁculdades de coordenação motora e
de atenção e, às vezes, as pessoas com autismo têm problemas de

O consumidor quer ir as compras para o dia das mães. Isso é o que
mostra a pesquisa realizada pelo CISE, da Unemat, em parceria
com a CDL Sinop onde foram entrevistadas 181 pessoas, tendo um
nível de signiﬁcância estatística de 96.4% e uma erro amostral de
4.38%. Já no mês de abril o Índice de Intenção de Compra do
Consumidor apresentou um aumento de 21,8%, em relação ao mês
anterior, passando de 77,81 pontos para 94,8. O número é maior
inclusive que o de dezembro (89,62%) quando os consumidores
foram as compras de Natal. Mas não é só isso.
Foi perguntado também aos consumidores se pretendiam
comprar presentes para o dia das Mães. A maioria dos
entrevistados (61%) aﬁrmaram que comprarão presentes para o dia
das mães. Já 39 % dos entrevistados aﬁrmaram que não comprarão
os presentes na maioria porque não tem quem presentear. Os
entrevistados também foram questionados se gastarão mais ou
menos em relação ao ano anterior. Para a maioria dos
entrevistados (42%), o gasto para o presente do dia das mães será
maior e 30% dos entrevistados comprará o presente no comercio
local e 14% comprará no comercio e na internet.
Foi questionado aos consumidores sobre quanto pretendem
gastar em média na compra do presente para o dia das mães. A
maior parte dos entrevistados (27%) aﬁrmou que pretende gastar
em média entre R$ 100,00 e R$ 150,00 e 21% gastará entre R$ 250,00
e R$ 300,00. Já o presente preferido para o dia das mães mudou,
enquanto em anos anteriores a preferência era por roupas, este
ano 21% dos entrevistados aﬁrmaram que os cosméticos são os
presentes preferidos para o dia das mães.

“O sinopense é otimista por natureza e não sem razão, os
resultados da páscoa são um exemplo, enquanto as vendas
nacionais subiram menos de 2% aqui o aumento ﬂutuou entre 10 e
30%, portanto os empresários estão muito otimistas com o Dia das
Mães e a CDL está dando todo apoio a eles”, pontuou o presidente
da CDL Sinop, Marcos Antônio Alves.

O amor em sua forma mais pura.

Uma
homenagem
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DIA DAS MÃEs
PROMETE BOAS VENDAS

Sinop vai participar do

O brasileiro trabalha em média 153 dias (5 meses) por ano
só para pagar impostos, por isso o dia 30 de maio foi
escolhido como o Dia Livre de
Impostos, porque de 1 de janeiro a
30 de maio trabalhamos só para
pagar impostos. Apenas nos
setores de Maquiagem e
Eletrônicos as cargas tributárias
são de 58% e 43%, respectivamente.

IMPOSTOS

descontados nesse dia. Assim conscientizamos os
consumidores quanto ao real impacto dos impostos em
suas vidas e aumentamos o seu poder de consumo por
um dia.
Neste ano de 2019 a Câmara de Dirigentes Lojistas de
Sinop participará do Dia Livre de Impostos organizando
as empresas da cidade que venderão produtos sem
impostos no dia 30 de maio. Todas as empresas da cidade
podem aderir e participar, destacando alguns produtos e
vendendo eles aos consumidores com o desconto

Para inserir sua empresa
no Dia Livre de Impostos
ligue na CDL – 66 3511
1400 e faça seu cadastro
sem nenhum custo.

A data de conscientização e protesto é realizada há 13
anos, em todo país, especiﬁcamente em 300 cidades, de
16 estados e com a participação de 2,394 lojas.
Organizadas pela Confederação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas os participantes comercializam
alguns de seus produtos com descontos
correspondentes as taxas de tributação.
A proposta do DLI é promover a conscientização para a
população sobre as altas cargas tributárias pagas no
país. E como forma de materializar essa conscientização,
todos os lojistas arcam eles mesmos com os impostos

correspondente aos impostos. “O
empresário vai escolher os
produtos, destacar de forma bem
clara o valor do imposto que
corresponde ao desconto dado,
pode limitar a quantidade vendida
por pessoa e deve informar que a
venda é até acabar o estoque, ou

O Lojista | CDL - Sinop

O Dia Livre de Impostos nasceu para manifestar a
insatisfação do brasileiro com a tributação abusiva que
limita o poder de consumo da população, além de servir
de freio para o crescimento econômico do país.
Para se ter uma noção: Em um ranking de 30 países, o
Brasil é o 14º que mais arrecada imposto. E está em
último como país que melhor retorna o dinheiro para a
população.

DIA LIVRE DE

seja é muito fácil participar basta querer”, explica o
presidente da CDL Sinop Marcos Antônio Alves.
“Esta data é importantíssima pra nós empresários, a
carga tributária é sufocante e temos que fazer nosso
grito de socorro ser ouvido, quanto mais empresas
participarem do DLI melhor será para mostrarmos nossa
força e conseguirmos a redução dos impostos e a tão
sonhada reforma tributária. Então participem!”,
convidou o presidente da CDL Sinop Marcos Antônio
Alves.

SUA EMPRESA PRECISA PARTICIPAR DESTA CAMPANHA

EM SINOP E EM TODO BRASIL!

PORQUE SE ASSOCIAR?
Conheça algumas vantagens de ser um associado CDL.

SPC

O SPC é uma ferramenta imprescindível no processo de análise de crédito,
oferecendo segurança, e agilidade nas transações comerciais e diminuindo
os riscos de inadimplência. É o maior banco de dados da América Latina, com
informações completas, tempo real, de todo o Brasil. São vários planos

disponíveis e você pode optar pelo que melhor se adequa à realidade da sua empresa. Enquanto o SPC cuida da
proteção de sua empresa, você só precisa se preocupar com o andamento dos seus negócios.
O Certiﬁcado Digital é um documento eletrônico
que garante proteção às transações online e a
troca virtual de documentos, mensagens e
dados, com a validade jurídica. Com este
dispositivo, os sistemas de informações podem
validar e reforçar os mecanismos de segurança online, utilizando a tecnologia para garantir a privacidade e
conﬁrmar a autenticidade das informações dos usuários, empresas e instituições na rede.

DIGITAL CDL SINOP

O CDL Celular é o plano de telefonia empresarial que sua empresa
precisa, fale ilimitado sem variação de valores na sua fatura. Tenha
segurança ﬁnanceira, tarifa ﬁxa, deslocamento nacional isento,
sistema Tele Gestor, ﬂexibilidade e transparência. Sua comunicação
móvel vai ﬁcar muito mais fácil e vai integrar você e seus
colaboradores a muitos negócios. A CDL Sinop tem uma equipe
preparada para prestar todo suporte necessário, não perca a oportunidade de ter o melhor custo beneﬁcio
para as linhas telefônicas de sua empresa.

Para ajudar nossos associados a resolver muitos problemas relacionados
às vendas por cartão de crédito ou débito, o Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) lançou o ‘SPC Conciliador’, uma nova tecnologia que facilita a
comunicação entre as operadoras de cartoões em vendas com pagamento
online. A função fundamental da ferramenta é permitir a conferência
automática das transações efetuadas em diversos tipos de cartões de quase todas as bandeiras, gerando mais
rapidez e segurança a todos. O SPC Conciliador, vai ajudar nos pequenos erros que, em grande volume causam
bastante prejuízo aos comerciantes.

CDL

Freqüentemente a CDL Sinop oferece cursos e palestras voltados ao
aperfeiçoamento, atualização e capacitação para os proﬁssionais do
comércio. Os associados também têm a oportunidade de participar de
CAPACITAÇÃO convenções de âmbito regional, estadual e nacional. A qualiﬁcação resulta

na melhoria do atendimento ﬁnal ao consumidor e proporciona o crescimento dos negócios das empresas.

O serviço visa atender a necessidade de espaço para a realização de
cursos, recrutamento e seleção , palestras ou Fóruns. Desta forma
está a disposição sala de reuniões com 20 lugares, salas de aula de 40 e
50 lugares, auditório de 200 lugares e salão para palestras ou festas. O
associado a CDL Sinop tem descontos no momento da locação.

Espaço

CDL

Eventos e Capacitação

BALCÃO DE
EMPREGOS

O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA CDL SINOP que tem o mesmo objetivo
inicial de direcionar para as empresas o colaborador que melhor se adeque a cada função e a
cada equipe, temos uma equipe qualiﬁcada para cumprir com essa missão e também temos
a nossa disposição ferramentas especiﬁcas de contratação. Basta visitar a CDL para
preencher uma ﬁcha, anexando seu currículo e passando por entrevista. Caso o perﬁl do

candidato se encaixe em alguma vaga ofertada o mesmo será chamado para novas entrevistas com a empresa
interessada. O candidato também passará por curso de Marketing Pessoal e Atendimento.
Com o SPC Nfe, você poderá emitir Nfe gratuitamente durante 6
meses e ainda realizar o armazenamento desses documentos em um
ambiente seguro e disponível 24 por dia, 7 dias por semana,

SPC NFe

atendendo à obrigatoriedade de armazenamento de notas ﬁscais eletrônicas.

CAMPANHAS E EVENTOS DA CDL Sinop

Essas são algumas das
vantagens de ser associado
CDL Sinop. Associe-se agora!

No dia 1 de março de 2019, a maior e melhor locadora de ﬁlmes do
Centro Oeste, sediada em Sinop, a Victory Video, fundada no dia 2
de fevereiro de 1995, ﬁliada a CDL Sinop por muitos anos e
ganhadora do Prêmio Mérito Lojista desde que o prêmio foi
instituído surpreendeu e emocionou a todos anunciando que no
dia 27 de abril encerraria deﬁnitivamente suas atividades.
“Eu chorei muito e as vezes ainda me pego chorando com
mensagens e carinhos, os primeiros dias foram tensos e ainda
sinto aquela dorzinha mas realmente chegamos ao ﬁm de uma
era”, conta Kerly Cruvinel Dal Pai Sandri, proprietária da locadora.
Kerly é uma das empresárias guerreiras de nossa cidade. Ela
instalou a locadora apostando no fato de Sinop ter poucas opções
de lazer e acertou. Começou com as ﬁtas VHs, comprava uma
média de 50 ﬁlmes por mês, até que conseguiu montar um acervo.
Pensando no futuro investiu na sede própria, trabalhando dia e
noite para construir, e quando estava estabelecida descobriu que,
por causa da modernidade tecnológica, teria que se reinventar.
Chegava no mercado os DVDs. “Do dia pra noite não se vendia mais
o vídeo cassete, então tivemos que começar do zero, tive que
mudar todo nosso estoque, não podia mais mexer com as ﬁtas, não
tinha opção ou eu migrava rápido ou perdia espaço. Não foi fácil,
foi trabalhoso, oneroso, porque tinha que comprar os
lançamentos e reinvestir nos ﬁlmes antigos e que são imortais
como O Vento Levou, Casablanca, entre outros, mas
conseguimos”, relembra.
Mais tarde Kerly descobriu que teria que se reinventar novamente
com a chegada do Blue Ray e do 3D. Mais uma vez a empresária se
reergueu, arrumou forças e verba e mudou, se adaptando e se
modernizando. Justamente por dar respostas rápidas a sociedade
é que a empresa resistiu e permaneceu líder no gosto popular por
24 anos.
Mas além do avanço tecnológico a empresária enfrentou outros
obstáculos no seu caminho. “Com a internet acessível a todos a
pirataria tomou conta do mercado, em cada esquina tinha um
ambulante vendendo ﬁlmes, 3 por 10. Resultado muitas pessoas
deixaram de alugar ﬁlmes”, detalha Kerly. Nesta época a
empresária buscou a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas, do
Sebrae, Prefeitura e Policia Federal e juntos lançaram uma
campanha contra pirataria.
“O esforço deu resultado, Sinop ﬁcou limpa dos ambulantes, as
pessoas ﬁcaram mais conscientes e não aceitavam mais os piratas,
porque sabiam que é uma forma da bandidagem lavar dinheiro de
drogas e prostituição, coisas que queremos bem distante de
nossos ﬁlhos e mais uma vez vencemos um obstáculo”, conta.
Mas o mundo muda constantemente e em uma destas mudanças

Nós que agradecemos Kerly, família e equipe Victory Video, por ter trazido a cultura e o lazer
para os rincões de Mato Grosso garantindo uma qualidade de vida melhor ao sinopense.
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Obrigado Victory Vídeo

as TVs fechadas se popularizaram, paralelo a isso surgiram as
plataformas de Streaming oferecendo muitos ﬁlmes, séries e
programas ao alcance das mãos e dia a dia os clientes foram
sumindo da locadora.
“Além disso, ainda começamos a perceber um certo abandono por
parte das distribuidoras. Eu que conseguia comprar uma média de
200 ﬁlmes por mês, atualmente não comprava 20. Padaria sem pão
é uma locadora sem ﬁlmes, não funciona”, relatou Kerly
relembrando os áureos tempos quando seu acervo chegou a 20 mil
ﬁlmes e o quadro de funcionários passava de 20 pessoas.
Com todos os obstáculos se avolumando Kerly percebeu que
chegava ao ﬁm a era da locação de ﬁlmes e tomou a difícil decisão
de encerrar as atividades despedindo-se dos clientes apaixonados
e leais. “Hoje digo que temos amigos, construímos uma família e
não uma freguesia ou clientela. Infelizmente, com muita dor no
coração, temos que admitir que é inviável seguirmos”.
O anuncio foi feito nas redes sociais e em poucos minutos uma
grande repercussão e comoção tomou conta dos clientes e
também de ex-funcionários.
“Vamos sentir saudades de entrar em vossa loja e ﬁcar escolhendo
ﬁlmes para assistir, mas o caminho da evolução é este, e eu digo
que continuam campeões!..parabéns e obrigado por nos ter
proporcionado entretenimento!”, disse Amadeu Rampazzo Junior
“Que triste.. Fiz parte dessa família por 8 anos.. Foram anos muitos
especiais e conheci pessoas muito queridas. Minha gratidão aos
anos vividos nessa família”, disse Luciana Colet.
“Vocês ﬁzeram parte da minha vida. Por mais que seja legal toda
essa tecnologia, era muito bom chegar ﬁnal de semana e ir pra
locadora pegar varios ﬁlmes, a conversa com os atendentes que
sempre nos davam dicas de quais ﬁlmes pegar.” disse João Paulo
Gottardo Kosouski.
“Obrigada pelos anos de trabalho aqui.. tenho 21 anos de Sinop e
era sempre bom ir lá sem saber oq levar e conversar com os
atendentes que tinham tudo na ponta da língua, até se o ﬁlme era
ruim ou não... sempre sinceros com os clientes. É um ciclo que se
encerra, mas podem ter certeza que foi MUITO bem realizado, vão
deixar saudades.”, disse Mariá Longo.
Diante de tantas mensagens de apoio e de agradecimento a
empresária se emociona e agradece. Aﬁnal em uma era digital,
onde as mídias mudam constantemente, onde a internet impera,
onde as TVs fechadas dominam e onde a pirataria insiste,
sobreviver como empresa de locadora de ﬁlmes foi um grande
feito, ter uma empresa de sucesso foi maravilhoso e essa trajetória
enche Kerly de orgulho.
“Em primeiro lugar, só tenho que agradecer pela conﬁança, pelo
tempo que passamos juntos, absolutamente por tudo. Toda essa
história, esses amigos, fazem cada segundo investido aqui ter
valido a pena”, declarou.

Social

CDL
Sinop
Páscoa na CDL

Reunião da Diretoria contou com a comemoração
da idade nova da diretora Elis Paris

Colaboradores da CDL foram presenteados na Páscoa

Procon nas ruas

Xô Dengue

CDL participou da ﬁscalização de orientação do Procon

CDL participou da Força Tarefa contra a Dengue

INPASA

Norte Show

Diretor da CDL Luciano Chitolina visitou a Inpasa

CDL visitou e prestigiou a Norte Show

Sicoob Norte

Startup Weekend Sinop

CDL participou da Assembleia do Sicoob Norte

CDL participou do lançamento da 3ª Startup Weekend Sinop

Curso Marketing Pessoal

Café com Jurídico

Balcão de Empregos da CDL passou a oferecer
cursos semanais aos candidatos

Em março o tema da palestra foi direito do consumidor

O Lojista | CDL - Sinop

Aniversário da Diretora

CDL DESTACA AS EMPRESAS ASSOCIADAS

Classic Distribuidora
Automotiva

Guaporé Vidros,

MiCasa Arte & Decor

Tatuzão Desentupidora
e Limpa Fossa
Maio

13

O Lojista | CDL - Sinop

Inﬂação e Cesta Básica de Sinop em alta
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
março a taxa de inﬂação medida pelo IPC Sinop foi de 0,43%
maior em relação ao mês anterior. Com esse resultado, a
inﬂação acumulada em Sinop nos últimos 12 meses alcançou
4,00%. Já no ano de 2019 a inﬂação acumulada em Sinop está
em 0,98%. Comparativamente à economia brasileira, a taxa de
inﬂação em Sinop no mês de março foi inferior ao IPCA,
divulgado pelo IBGE para o mesmo mês, que foi de 0,75% para
o período. O IPCA nacional acumulado em 2019 está em 1.51%.
Já nos últimos 12 meses o índice ﬁcou em 4,58%, um pouco
superior ao resultado da inﬂação de Sinop. 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 0,34%, Transporte,
com aumento de 0,22% e Vestuário que teve aumento de 0,13%.
O grupo de consumo Comunicação apresentou um recuo de 0,13% e o grupo Educação teve um recuo de -0,11%. Já os demais
grupos apresentaram variações relativamente pequenas em
relação ao mês anterior.

empresas. O ICE apresentou uma leve redução de -0,78% em
relação ao mês de abril. Esse resultado indica estabilidade na
percepção do ambiente econômico com as primeiras medidas
anunciadas pelo governo federal. Quando comparado ao
mesmo período do ano anterior o resultado apresenta uma
melhora no indicador (4,96%). A avaliação da situação atual
(IAE) apresentou uma redução no indicador geral (-2,70%). O
destaque no levantamento foi o aumento no indicador de
adimplência (4,17%). O indicador de avaliação da expectativa
futura (IEE) apresentou estabilidade em relação ao período
anterior (0,0%). O destaque no levantamento foi a forte queda
no indicador de investimentos futuros (-16,8%).
ÍNDICE DO CONSUMIDOR: CONFIANÇA (ICC) E
INTENÇÃO DE CONSUMO (IIC)

CESTA BÁSICA
Em março, o custo da Cesta Básica em Sinop apresentou um
leve aumento. A cesta básica passou a custar R$ 437,35 no
mercado local, o que representa um aumento de 2,50% em
relação ao mês anterior. Foram destaques os aumentos nos
preços médios do batata (19,4%), do tomate (28,3%) e do feijão
(11,21%). Em contrapartida, ocorreram quedas nos preços
médios da farinha (-4,20%), do açúcar (-4,75%) e da manteiga (2,21%). Segundo dados do DIEESE, o custo da cesta básica
apresentou uma variação positiva na maioria das regiões
pesquisadas. Nas seguintes regiões metropolitanas,
ocorreram aumentos nos valores das cestas básicas: Campo
Grande (2,02%), Brasília (11,09%), Goiânia (4,09%) e São Paulo
(5,54%). Segundo o IMEA, em Cuiabá, a cesta básica
apresentou um leve aumento de 5,04% em fevereiro e passou
a custar R$ 476,09.

ÍNDICE DE CONFIANÇA EMPRESARIAL – ICE
O levantamento de informações para o ICE ocorreu entre os
dias 01 e 13 do mês de abril de 2019, tendo como referência os
últimos 30 dias de atividade econômica com a amostra de 121

O levantamento de informações para o ICC ocorre entre os
dias 01 e 10 de cada mês, com referência aos próximos 30 dias.
Em abril, o ICC apresentou uma estabilidade. O indicador
mensal passou de 101,37 para 101,65 indicando uma melhora
na conﬁança de 0,28% em relação ao mês anterior.
Considerando os indicadores que compõe o ICC, pode-se
notar que a maioria dos indicadores apresentou estabilidade.
O indicador de renda pessoal apresentou uma melhora em
relação ao mês anterior.

TERMÔMETROS SOCIAIS
O Índice de Medo do Desemprego (IMD Sinop) de marços, que
mede a sensação da população em relação ao risco de ﬁcar
desempregado no futuro próximo, teve uma redução,
passando de 115,1 pontos para 105,0 um queda de -8,8%.
Já o Índice de Satisfação com a Vida (ISV Sinop) deste mês,
que avalia o nível de felicidade da população em relação à
atual situação e às perspectivas futuras, apresentou uma piora
na percepção de satisfação com a vida passando de 115,1 para
107,7. A queda no índice foi de -6,5% em relação ao último mês.
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Junte-se à campanha
“Despiratize”, seja um
fiscalizador
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