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CDL Sinop é premiada
pelo destaque do CDL Celular
A Tempo Telecom, responsável pelo setor de telefonia móvel
da CDL, parabenizou a equipe de Sinop, pelo excelente
desempenho que a entidade vem tendo individualmente e
também na comparação com outras entidades.
A equipe recebeu um troféu de destaque e os
cumprimentos da empresa:
“A TEMPO Telecom através desse singelo troféu deseja
materializar o orgulho em ter uma parceira tão sólida e
promissora como é que temos com a CDL Sinop.
A CDL Sinop é a primeira CDL do BRASIL a receber esta
homenagem.
Parabenizamos a CDL nas pessoas do presidente
Marcos e sua diretoria assim como a gerente Vanusa e
toda a equipe por alcançarem mil linhas em sua cidade,
representando para nós motivo de grande satisfação em
ver sua entidade crescendo engajada com o CDL
CELULAR.
Saibam que vamos continuar trabalhando para levar a
satisfação plena a seus associados.
Juntos somos mais fortes e esperamos que assim
continue por muito TEMPO.
O sucesso de um é o sucesso de ambos. Não crescemos
apoiados nos ombros dos outros, mas sim lado a lado,
como verdadeiros parceiros.
O que nos deixa felizes é o sorriso de satisfação de todos
da CDL Sinop
Um forte abraço
TEMPO Telecom
A casa de soluções de sua entidade”
"O troféu serve apenas para simbolizar o resultado da
competência da diretoria, da gerente Vanusa Ires e de
toda equipe de Sinop. Nós da Tempo Telecom temos muito
orgulho em fazer parte dessa história e de ser parceiros
da CDL SINOP. Saibam que vocês já estão no seleto grupo
de CDLs mais eﬁcientes do Brasil” disse o Presidente e
fundador na empresa TEMPO TELECOM S.A Luis Miguel
Mendes que ﬁnalizou “Parabéns a vocês por esse
excelente trabalho, com certeza não mediram esforços
Brasil, Brasil Telecom, GVT, Claro e VIVO. Em 2007 Celular;
para chegar até aqui. Obrigado pela parceria e que
surge o CDL CELULAR, um projeto elaborado desde Deslocamento Nacional Isento;
venham as 2.000 linhas”.
2004, pioneiro e inovador a nível nacional. A Auditoria Gratuita.
consultoria torna-se um segmento extremamente
Peça a sua auditoria, veja como a CDL pode melhorar o
"Estamos muito felizes com esse reconhecimento da
requisitado pelas empresas, devido ao formato custo benefício de sua telefonia.
TEMPO e orgulhosos pelo desempenho de nossa equipe,
a d o t a d o p e l a T E M P O . O f o c o é q u a l i d a d e Informações (66) 3511 1400.
a CDL Sinop é mesmo uma entidade diferenciada e
personalizada de atendimento e redução de custos.
grande parte deste sucesso vem pelo trabalho
desenvolvido por cada colaborador que se dedica ao
CDL CELULAR
máximo então parabens a todos por mais esta conquista
Qualquer empresa pode adquirir na CDL Sinop um
e nosso muito Obrigada a TEMPO TELECOM", disse o
plano feito especialmente para a empresa. A
presidente da CDL Sinop Marcos Antonio Alves.
comunicação móvel vai ﬁcar muito mais fácil e vai
integrar o empresário com os colaboradores e a
A TEMPO TELECOM
muitos negócios. O serviço garante:
F u n d a d a e m 1 9 9 3 e m G o i á s , e m p ro l d o
Gestão de Consumo On-line;
desenvolvimento da tecnologia. Ao longo do tempo
Fale Ilimitado;
representou comercialmente: Telegoiás Celular, TCO, TIM
Atendimento Personalizado Feito pela Equipe CDL

DATAS COMEMORATIVAS

Setembro

LIVRO: A única coisa: o foco pode trazer resultados
extraordinários para sua vida
Data da publicação: 2012
Autor: Gary W. Keller, Jay Papasan
Editora: Figurati
Os resultados que você obtém são diretamente
inuenciados pelas escolhas que faz. Alcance
resultados extraordinários em todas as áreas de sua
vida. Acabe com a desordem de sua rotina, siga e
mantenha-se rme na direção de sua meta. Torne-se
um mestre que realmente importa para você.
Focando em sua única coisa, é possível alcançar
mais, fazendo menos. Qual é a sua única coisa?

SÉRIE: Breaking Bad
Data de lançamento: 2008
Criação: Vince Gilligan
Disponível: NETFLIX
Um professor de química descobre uma doença e
resolve transformar sua vida. Ele usa seus
conhecimentos em química para produzir a melhor
droga da região. Por mais que trate de um tema
polêmico, a série aborda alguns desaos frequentes
para empreendedores, como gestão de qualidade,
concorrência, escalabilidade, cadeia produtiva e
segredo industrial.

01 - Dia do Proﬁssional de Educação Física
02 - Dia do Repórter Fotográﬁco
03 - Dia do Biólogo e do Guarda Civil
05 - Dia da Amazônia e da Farmácia
06 - Dia do Alfaiate
07 – FERIADO NACIONAL da Independência do Brasil
(1822)
08 - Dia Internacional da Alfabetização
09 - Dia do Administrador e do Médico Veterinário
12 - Dia do Programador
13 - Dia do Agrônomo
14 – FERIADO MUNICIPAL Aniversario de Sinop (1974)
15 - Dia Nacional do Musicoterapeuta
19 - Dia do Teatro
20 - Dia do Baterista e do Gaúcho
21 - Dia da Árvore, Dia da Luta Nacional das Pessoas com
Deﬁciências e Dia do Fazendeiro
22 - Início da Primavera, Dia da Juventude do Brasil e Dia
do Contador
23 - Dia do Sorvete e Dia do Técnico Industrial
24 - Dia do Mototaxista
25 - Dia Nacional do Trânsito
26 - Dia Nacional do Surdo
27 - Dia Mundial de Turismo e Dia Nacional do Idoso
29 - Dia do Anunciante
30 - Dia da Secretária, Dia Mundial do Tradutor e Dia
Nacional do Jornaleiro
Fonte: https://www.datascomemorativas.me/2020/setembro

Porque todas as frutas saíram de férias para
as montanhas menos o mamão?
Porque o mamão foi PA PAIA

TESTE SEUS CONHECIMENTOS

CRUZADINHA

Porque a água foi presa?
Porque ela matou a sede
Porque a mulher não ode ser eletricista?
Porque ela demora 9 meses para dar a luz
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Reﬁs e Regularize
são prorrogados para
dezembro de 2020
A prorrogação consta nos Decreto 577 e 578, publicados na
edição extra Diário Oﬁcial do dia 31 de julho
O Governo de Mato Grosso prorrogou para 31 de
dezembro de 2020 o prazo para negociação de
débitos por meio dos Programas de Recuperação
de Créditos – Reﬁs e Regularize. Com isso, os
contribuintes - pessoa jurídica e física - terão mais
cinco meses para aproveitarem os descontos de até
75% nos juros e multas e opções de parcelamento
em até 60 meses.
A prorrogação consta nos Decreto 577 e 578,
publicados na edição extra Diário Oﬁcial do dia 31 de
j u l h o . O s p ro g ra m a s co nte m p l a m d é b i to s
correspondentes a fatos geradores ocorridos até
2016.
O Reﬁs abrange dívidas referentes ao Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
Imposto Sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) e Imposto sobre Transmissão
"Causa Mortis" e Doação (ITCD). Já pelo Regularize
são negociados valores com órgãos estaduais como
Sema, Detran, Procon, Indea e Ager.

Em decorrência da pandemia do coronavírus
(Covid-19) o atendimento presencial na
Procuradoria Geral do Estado (PGE) e na Secretaria
de Fazenda (Sefaz) estão suspensos. Dessa forma,
a negociação pode ser feita pelos sites dos órgãos
ou e-mail: reﬁs_pge@pge.mt.gov.br. No caso dos
débitos do Regularize não inseridos em dívida ativa,
a renegociação deve ser feita junto ao órgão que
deu origem.
Ao emitir o boleto para pagamento no site, o
contribuinte deve se atentar para que seja feita a
retirada de duas guias, sendo uma delas para o
pagamento de tributos e outro referente a
despesas processuais. A ﬁnalização da negociação
só é possível com a quitação dos dois boletos. Para
realizar a negociação, basta utilizar os documentos
pessoais (pessoa física ou jurídica).
Os contribuintes que não negociarem o débito
terão a dívida enviada para protesto ou ajuizamento
no Poder Judiciário. O levantamento da restrição no
cartório nos órgãos de proteção ao crédito
(SPC/SERASA) ocorre até cinco dias após quitação
da dívida na PGE e dos emolumentos no Cartório.
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Semana do Brasil
movimenta comércio e
varejo pela retomada
da economia
Entre os dias 3 e 13 de setembro, serão oferecidas
ofertas especiais aos consumidores
Criada para aliar o espírito patriótico da semana de 7 de setembro com
incentivos e descontos para pequenos, médios e grandes comerciantes, a
Semana Brasil de 2020 será realizada entre os dias 3 e 13 de setembro. Gigantes
do comércio de diferentes setores, como alimentação, eletrônicos e
eletrodomésticos, computadores, móveis, produtos de higiene e limpeza,
cosméticos, nutrição e material esportivo já aderiram à campanha que busca o
aumento das vendas e a movimentação da economia.
Em Sinop a CDL, que organizou a Semana do Brasil em 2019, recebeu o apoio
da ACES e da Prefeitura que este ano também aderiram ao movimento e vão
colaborar para deixar a cidade ainda mais verde e amarela
O mote da campanha 2020 é “Todos juntos, com segurança, pela retomada e o
emprego”. Iniciativa da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do
Ministério das Comunicações, a Semana Brasil é coordenada pelo Instituto para
Desenvolvimento do Varejo (IDV) e possui três pilares: colaboração, otimismo e
oportunidade.
“A Semana em 2020 vai se tornar o ponto de partida de um novo tempo para o
comércio, tempo de normalização da relação econômica entre pessoas e
empresas” disse o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fabio
Wajngarten.
No site www.participesemanabrasil.com.br estão disponibilizadas mais de 12
opções de campanhas, com as artes oﬁcias do projeto para download, além de
vinhetas, opção de personalização com a marca da empresa interessada e temas
promocionais. O empresário que quer participar só precisa acessar o site, baixar
as artes e aproveitar gratuitamente essa promoção.

O presidente da CNDL, José César da Costa, destaca a importância do
comprometimento do Sistema com a execução do projeto. “O Sistema CNDL,
presente em todos os estados por meio das mais de 2 mil entidades e mais de um
milhão de pontos de vendas, está de corpo e alma na Semana Brasil para que
possamos estimular o consumo e as vendas de forma consciente e segura”, diz.
Semana Brasil
Em 2019, a Semana Brasil foi realizada entre os dias 6 e 15 de setembro e
contou com a participação de mais de 14 mil empresas. Segundo a Ebit/Nielsen,
as vendas online cresceram 41% durante nos dias da campanha em comparação
ao mesmo período de 2018. As vendas no varejo registraram crescimento
nominal de 11,3% no mesmo período, segundo levantamento da Cielo. Para esse
ano, a expectativa do governo é de que o evento traga resultados ainda melhores
para a economia. “A expectativa do setor de serviços, comércio e varejo, higiene e
beleza, restaurantes, entretenimento, é excelente. Está todo mundo muito
animado”, disse Wajngarten.
A CDL Sinop realizou uma pesquisa com o Cise da Unemat para identiﬁcar as
expectativas do sinopense com a Semana do Brasil. Foram entrevistados 121
empresários, nível de signiﬁcância estatística de 95.1% e uma erro amostral de
5.31%. Todos os empresários consultados aﬁrmaram que realizarão “ofertas”
para data e para 100% a expectativa é positiva
“Convidamos todos os empresários a vestirem suas equipes, decorarem suas
lojas de verde e amarelo e fazer dias de muitas ofertas a nossa população que
com certeza responderá positivamente ao nosso chamado”, disse o presidente
da CDL Marcos Antonio Alves.

NETGRAF
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Reforma Tributária está em discussão
Para assista à íntegra da reunião acesse:
https://cndl.org.br/varejosa/setor-de-comercio-debate-a-reforma-tributaria/
A Reforma Tributária e o seu impacto no setor de
comércio e serviços tem sido discutida pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, pela
União Nacional de Entidades do Comércio e
Serviços (Unecs), Assessoria Especial do Ministério
da Economia Vanessa Rahal, relator da Reforma
Tributária deputado Aguinaldo Ribeiro e deputado
Efraim Filho, que também é o presidente da Frente
Parlamentar do Comércio, Serviços e
Empreendedorismo (FCS). Uma das ferramentas
utilizadas para esses debates é a live.

tem uma previsão de crédito ﬁnanceiro também
para as empresas do simples nacional e isso pode
ser adotado ou não pelas empresas”, completou
Rahal.
O deputado Agnaldo Ribeiro lembrou que o
parlamento e a equipe técnica do governo têm
trabalhado com estudos sobre as três propostas
que hoje estão no Congresso Nacional. “As equipes
técnicas da Câmara, do Senado e do ministério da
Economia estão conversando há algum tempo. As
três propostas possuem muitas convergências e
nada impede uma tramitação mista. O importante é
que a gente encontre um equilíbrio que beneﬁcie o
crescimento do país, a transparência e a
simpliﬁcação para as empresas”, aﬁrmou o relator.

No último encontro virtual o presidente da CNDL,
José César da Costa, questionou se a substituição
dos tributos PIS e Coﬁns pela nova Contribuição
sobre Operações com Bens e Serviços CBS) irá
resolver o problema de baixo crescimento do país.
“O país necessita de um ambiente de crescimento e
o que vemos nos últimos anos é uma estagnação da
economia brasileira. Como a CBS vai ajudar no
crescimento econômico do país, a alíquota de 12%
demonstra ser um aumento da carga tributária?”,
questionou Costa.
Para Vanessa Rahal, a CBS tem papel importante
na geração de renda e emprego. “Como que a gente
faz o nosso PIB crescer de forma orgânica? Sem
dúvida a CBS tem potencial de geração de emprego
e renda. Se a gente tiver uma reforma ampla, é
esperada que a gente tenha um crescimento
econômico expressivo”, disse. “É importante buscar
uma alíquota uniforme com redução de custos de
conformidade em até 80%. Queremos arrecadar de

uma forma não danosa para as empresas e buscar
a simpliﬁcação para abrir espaço para uma reforma
administrativa ampla”, destacou a representante do
ministério da economia.
Já sobre o Simples Nacional, Rahal garantiu que o
sistema não será prejudicado no aproveitamento
dos créditos. “Cerca de 85% do setor de serviços
está no simples nacional. Ele vai continuar pagando
menos de 3,65% de alíquota. Na proposta da CBS

O deputado ainda pontuou “O momento é de trazer
demandas, contribuições para a construção da
Reforma Tributária que tanto buscamos”, aﬁrmou.
Já o Deputado Agnaldo Ribeiro (PP-PB) acredita
que sugestões vão construir uma reforma que traga
crescimento econômico para o país. “Existe muita
desinformação. O papel de relator nesse momento
é de ouvir e discutir com os setores. Essa é a
oportunidade de vocês trazerem suas contribuições.
Me coloco à disposição para dialogar e construir
uma reforma que possa atender ao país”, disse o
deputado que completou “Temos que buscar uma
reforma que traga um sistema tributário mais
simples, transparente, com estabilidade e justiça
tributária. Quem paga o imposto na ponta é o
cidadão, queremos ser o mais justo possível.”
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CDL parebeniza Sinop
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Sinop faz
parte da história desta cidade, aﬁnal, no ano em que
Sinop completa 46 anos a entidade completa 37, ou
seja, apenas 9 anos de diferença. A CDL viu Sinop
sair de uma vila e tornar-se uma das cidades que
mais cresce no Brasil ao ano. Viu o comercio evoluir
da caderneta ao cartão de credito, sempre estando
ao lado dos comerciantes, nas alegrias e nas
tristezas, nas vendas e na inadimplência. Por isso a
CDL faz questão de relembrar a história de Sinop
parabenizando todos que para cá vieram e se
estabeleceram, contribuindo para nosso
desenvolvimento e nosso sucesso. PARABÉNS
SINOP!

município de Sinop contava com uma área de
48.678 km². Além da sede do município passaram a
fazer parte de Sinop os Distritos de Vera, Santa
Carmem, Claudia e Marcelândia.
COMARCA
A comarca de Sinop foi criada no ano de 1984 e foi
instalada no ano de 1985, quando tomou posse o 1º
Juiz da Comarca DR. Antonio Paulo da Costa
Carvalho e o 1º Promotor Público, Dr. Hélio Fridolino
Faust.

FUNDAÇÃO
A fundação da cidade de Sinop ocorreu no dia 14
de setembro de 1974 e contou com a presença de
inúmeras autoridades, dentre elas o Ministro do
Interior Maurício Rangel Reis e o Governador de
Mato Grosso José Fragelli.

A HISTÓRIA
A cidade de Sinop é resultado da política de
ocupação da Amazônia Legal Brasileira,
desenvolvida pelo Governo Federal na década de
1970. O seu nome deriva das letras iniciais da
Colonizadora que projetou a cidade, Sociedade
Imobiliária Noroeste do Paraná.

DISTRITO
A cidade foi elevada à categoria de Distrito em 1976,
através da Lei 3.754 de 29 de junho de 1976,
assinada pelo governador José Garcia Neto. Neste
mesmo ano, seus primeiros moradores elegeram
para representar a cidade junto ao município de
Chapada dos Guimarães, o pioneiro Plínio Calegaro.
MUNICÍPIO
Apenas cinco anos após a sua fundação, a cidade
de Sinop, alcançou a sua autonomia política através
da Lei 4.156 de 17 de dezembro de 1979, assinada
pelo Governador Frederico Campos. Inicialmente o

ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS
Após a criação do Município de Sinop, foi nomeado
pelo Governo do Estado o pioneiro Osvaldo Paula
para administrar a nova cidade até que ocorressem
as eleições previstas para o ano de 1982, quando foi
eleito o 1º Prefeito de Sinop, Geraldino Dal Maso.
Depois dele tivemos ainda cinco prefeitos,
totalizando nove gestões.
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Inﬂação e Cesta Básica
sobem em Sinop
A pesquisa dos indicadores econômicos de Sinop
realizada pelo CISE - CENTRO DE INFORMAÇÕES
SOCIOECONÔMICAS da UNEMAT, com o apoio da
CDL, apontou que em julho a taxa de inﬂação
medida pelo IPC Sinop foi de 0,27%. Com esse
resultado, a inﬂação acumulada em Sinop nos
últimos 12 meses alcançou 2,53%. Já no ano de
2020 a inﬂação está em 0,94%. Comparando à
economia brasileira, a taxa de inﬂação em Sinop no
mês de julho, seguiu a tendência de alta observada
pelo IPCA, que foi divulgado pelo IBGE. O IPCA para
o mês de julho foi de 0,36% para o período. O IPCA
nacional acumulado em 2020 é de 0,46% e dos
últimos 12 meses está em 2,31%, muito próximo ao
resultado da inﬂação de Sinop para o mesmo
período. O resultado nacional continua apontando
uma inﬂação abaixo da meta deﬁnida pelo Banco
Central.

mobilidade ocasionadas pela pandemia da COVID 19
sobre as atividades econômicas. O ICE avançou 41,25%
em relação ao mês de julho. Esse resultado indica uma
condição de melhora em quase todos os indicadores
econômicos devido ao relaxamento das restrições de
combate ao coronavirus. Quando comparado ao mesmo
período do ano anterior o resultado apresenta uma
melhora no indicador de 1,80%. No mês de agosto, a
avaliação da situação atual (IAE) apresentou uma forte
melhora no indicador geral (51,28%). O levantamento
mostrou melhora em praticamente todos os indicadores.
O indicador de avaliação da expectativa futura (IEE)
apresentou uma forte melhora em relação ao período
anterior (32,93%). O destaque no levantamento foi a
melhora no indicador “investimentos” .

O aumento da inﬂação neste mês aponta para
uma leve recuperação da economia. As diferenças
mais signiﬁcativas sobre o índice de preços em
Sinop foram decorrentes dos seguintes grupos de
consumo: Transporte, com aumento de 0,79%,
Residência, com aumento de 0,55% e Habitação
que teve aumento de 0,32%. O grupo de consumo
Comunicação apresentou uma redução de -0,22%
e o grupo Despesas Pessoais apresentou uma
contração de -0,14%. Já os demais grupos
apresentaram variações relativamente pequenas
em relação ao mês anterior.

Em agosto, o ICC apresentou um aumento em relação ao
mês anterior. O indicador mensal passou de 75,34 para
87,26 indicando uma recuperação na conﬁança em
15,82% em relação ao mês anterior. Considerando os
indicadores que compõe o ICC, pode-se notar que a
maioria dos indicadores tiveram leves alterações. O
indicador apresentou estabilidade em relação ao mês
anterior. E o IIC de agosto apresentou uma recuperação
de 8,3%, em relação ao mês anterior passando de 75,82
pontos para 82,14. Dos indicadores que compõem o IIC, o
indicador de consumo de vestuário apresentou uma
recuperação entre os segmentos acompanhados.

ÍNDICES DO CONSUMIDOR - CONFIANÇA (ICC) E
CONSUMO – IIC

CESTA BÁSICA
Em julho, o custo da Cesta Básica em Sinop
apresentou uma pequena variação. Ela passou a
custar R$ 506,15 no mercado local, o que
representa um aumento de 0,11% em relação ao
mês anterior. Foram destaques os aumentos nos
preços médios da arroz (5,78%), do óleo (4,78%) e do
leite (3,78%). Em contrapartida, ocorreram quedas
nos preços médios do tomate (-18,42%) e da batata
(-13,47%). Segundo dados do DIEESE, o custo da
cesta básica apresentou as seguintes variações na
maioria das regiões pesquisadas: Curitiba (3,97%) e
Campo Grande (1,01%). Em Goiânia a cesta básica
da cidade apresentou um recuo de -1,65 %, Brasília
teve um recuo de -0,11% e São Paulo apresentou um
recuo de -4,07. O acompanhamento do custo da
cesta básica de Cuiabá deixou de ser feita pelo
DIEESE.

INDICE DE CONFIANÇA EMPRESARIAL – ICE
No mês de agosto, o Índice de Conﬁança
Empresarial (ICE) apresentou uma forte
recuperação devido a redução das restrições de

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 uma leve redução,
passando de 119,75 pontos para 115,38 uma queda de 3,6%.

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 leve
recuperação passando de 91,18 para 94,75. A
recuperação no índice foi de 3,9% em relação ao último
mês.

Campanha

SONHO
DE

Campanha

Solidaria

BERSEBA

Social

CDL
Sinop
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AGRADECEMOS TODOS
OS PARCEIROS DA

PIZZARIA

3517-6869
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FAZER O SEU
CERTIFICADO
NUNCA FOI TÃO
FÁCIL!
Certiﬁcado
Digital A1 - PF
Válido por 1 ano

Certiﬁcado
Digital A1 - PJ
Válido por 1 ano

ADQUIRA O SEU
SEM SAIR DE CASA.

DIGITAL CDL SINOP
@cdlsinop

www.cdlsinop.com.br
(66) 3511-1400 / 9.9217-1757
Rua das Amendoeiras, 63 - Centro - Sinop/MT

