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ECONOMIA DIGITAL

A

China desenvolveu um carro voador. Os Estados Unidos
autorizam o mercado de mineração de bitcoin. Emmanuel Macron
utilizando o Minecraft para a sua reeleição à presidência na
França.
Essa é a economia digital, que em alguns lugares vem mudando
a forma como as pessoas consomem e se relacionam.
No Brasil, ela ainda dá os primeiros passos, “bem lá atrás”.
Estava acompanhando um debate, onde Gil Giardelli, professor e espe-cialista em inovação e economia digital, explanava sobre este tema e
achei coerente transcrever os que achei mais importante. Sendo muito
honesto, otimista com nosso país, mas não estamos preparados. Estamos
bem atrás. Por isso, estamos vendo muitas indústrias automobilísticas se
mudando daqui. Esse é um efeito que vem acontecendo com as empre-sas nos últimos anos porque, por exemplo, a gente não criou um proje-to de futuro de nação para o carro elétrico e para o carro autônomo. O
especialista vai além e aﬁrma que para o país avançar nessa inovação é
preciso se pensar em políticas públicas.
Ele inúmera que, o primeiro ponto é que nós precisamos ter
uma super conexão, o que é chamado de tríade e de inovação, que são
políticas públicas – e não se fala só de ﬁnanciamento e dinheiro, porque
isso nós temos.Mas, por exemplo, acelerar as leis de patentes para que
não demorem tanto tempo, é um dos principais pontos que realmente
precisamos.
É necessária uma política que envolva todos os entes da fede-ração para se pensar em um projeto de nação. É claro que se tivés-semos uma capacitação de alto impacto na educação desde a primeira
infância, hoje os quase 15 milhões de empregos disponíveis em biotec-nologia, neurotecnologia, digital tech e nano-tecnologia, se o mundo
fosse simples, você pegaria aqueles 13 milhões
de desempregados no Brasil e colocaria nes-ses empregos. Só que para você fazer isso,
você teria que ter preparado essas pessoas
desde a primeira infância e concordo com o
especialista.
A iniciativa privada também precisa
fazer a sua parte nesse processo, dando a mão
para esses dois entes, que são a academia e a
universidade, para se criar uma política de
nação. Hoje temos iniciativas fantásticas, po-rém, são ilhas de inovação.
Enquanto patinamos no tempo, acom-panhamos fanáticos defenderem ideologias
políticas de poder, que “não alteram o placar”,
aceitamos conformados uma gigante prosperar
e ter a liderança desta nova
forma de economia; a China.
Saudações Cedelistas!

Marcos Antonio Alves
Presidente da CDL
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GESTÃO DA EMPRESA, DENTRO
DA SUCESSÃO FAMILIAR
No mês especial dedicado aos pais, a Revista ‘O Lojista’ aborda os valores familiares, onde os donos buscam
substitutos para tocar as empresas e eles são formados dentro de casa.
É o exemplo da família Biazus. Cezar Luiz Biazus, 62 anos, é empresário do ramo elétrico, está há 21 anos
em Sinop e ‘investe’ nos ﬁlhos.
São 25 funcionários na loja e no meio deles estão, Elton, 39 anos, e Douglas, 31.Elton e Douglas cumprem
horários e são responsáveis pela gestão, juntamente com o pai.“Meu pai Olivo (in memoriam) e a mãe Lourdes
ensinaram um legado de princípios éticos, morais, importantes para a estrutura da família. Que isso possa se
perpetuar às gerações que virão depois da minha”, comenta Cézar.
A necessidade de ter alguém de conﬁança, e que depois de certo tempo, possa tocar os negócios fez
com que os dois ﬁlhos se envolvessem diretamente na empresa.“Eles convivem diariamente com as diﬁculdades
de gerir uma empresa. A vida do comerciante começa às 6h da manhã e não tem hora para terminar no dia. Eles
aprenderam como realizar as compras do estoque, o atendimento ao cliente que é o nosso forte. Toda esta
mecânica é necessária e eles estão vivenciando isso na prática”, disse.
Os ﬁlhos lembram que a ideia de estar na empresa surgiu de uma vontade própria de estar ao lado do
pai.“Foi uma iniciativa minha, trabalhar com o pai. Tanto eu quanto meu irmão somos esforçados, estamos atentos
aos negócios. E que nossos ﬁlhos (netos de César), se for a vontade deles, possam seguir esta transição familiar”,
alegou Elton.“Uma escolha nossa, a gente queria estar junto aqui. A cobrança é redobrada. Somos uma geração e
às vezes impor uma mudança é difícil, diante do tradicional, mas a conversa prevalece”, justiﬁcou Douglas.
“O conhecimento tecnológico se torna primordial e eles têm uma facilidade nisso. São dinâmicos, vem
acompanhando e ajudando a implantar na empresa, nasceram no meio disso”, emenda Cézar.
Além de pai de Elton e Douglas, César tem mais duas ﬁlhas e um ﬁlho falecido. São cinco netos.
A família Biazus, da Eletronop, comemora uma expansão da empresa. Ainda este ano será inaugurada a
nova sede, na Avenida dos Tarumãs, mais ampla e moderna.
Em nome dos nossos personagens, a CDL Sinop externa um Feliz Dia dos Pais, a todos os sinopenses.

Parceiros da Campanha ‘‘Sonho de Pai’’
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NOVO TETO PARA ICMS
Decreto prevê que postos informem preços dos combustíveis
antes e depois do Novo Teto para ICMS

U

m decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) prevê que os postos passem a informar os
preços dos combustíveis antes e depois da lei que impôs teto de 17% no Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS). A medida foi publicada no Diário Oﬁcial da União (DOU) na quinta-feira,
dia 7 de julho.
Conforme o texto, os revendedores "deverão informar aos consumidores, de forma correta, clara,
precisa, ostensiva e legível, os preços dos combustíveis automotivos praticados no estabelecimento em 22
de junho de 2022, de modo que os consumidores possam compará-los com os preços praticados no
momento da compra". A data mencionada no documento marca o dia anterior à sanção do teto do ICMS.
O decreto indica que a medida é válida a partir da quinta (07) até o ﬁnal de 2022. Junto com os
preços atuais, devem ser informados o valor aproximado do ICMS, do PIS/Pasep, do Coﬁns e do Cide.De
acordo com o governo, o objetivo é que os consumidores possam comparar, com transparência, os preços
praticados nos postos. O documento não prevê nenhuma penalização aos revendedores que não cumprirem
a determinação.
A Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz) emitiu comunicado referente a redução do
ICMS no estado, que incide nos combustíveis. Na prática, a estimativa é de que ocorra uma redução nos
preços praticados nas bombas de, pelo menos, R$ 0,61 na gasolina, R$ 0,18 no diesel, e R$ 0,19 no etanol, por
litro. Em relação ao gás de cozinha é esperada uma diminuição de R$ 0,14 por quilograma, no preço
comercializado. Para o cálculo do ICMS dos demais combustíveis ﬁcou mantido o congelamento do PMPF
por mais 30 dias. O valor está congelado desde o mês de novembro de 2021.Outra alteração é a redução das
alíquotas de ICMS. Para a gasolina, o etanol e o querosene de aviação a alíquota ﬁca ﬁxada em 17%, que é a
alíquota modal em Mato Grosso. Antes, o percentual era de 23% e 25%. Vale lembrar que no caso do Etanol,
em decorrência do incentivo ﬁscal aplicado pelo Governo Estadual, o valor da alíquota era de 12,5%, o menor
do país. Para o gás de cozinha a alíquota é de 12% e para o diesel, de 16%.
Veja como ﬁcam as
alterações na incidência
do ICMS considerando
as novas alíquotas e a média de
preço dos últimos 60 meses:

Gasolina.......11,9%
Diesel.............8,6%
Etanol..............9,3%
GLP..................8,9%
GNV.................1,8%
*Esses valores poderão sofrer alteração, conforme o preço praticado na bomba

De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria de Fazenda
(Sefaz), a medida trará uma redução na arrecadação anual de Mato-Grosso de R$ 1,2 bilhão.
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SINOP CONTA COM MAIS 50 NOVOS
CORRETORES DE IMÓVEIS
CERTIFICADOS PELO CRECI-MT

O

setor da construção civil está aquecido, com isso o
mercado imobiliário vem no embalo e abre muitas
possibilidades de negócios. O corretor de imóveis é um
agente credenciado pelo Conselho Regional, o CRECI-MT para
atuar no ramo, dando segurança para quem efetua negociações.
No mês de julho mais 50 novos corretores receberam a
carteira de identiﬁcação em Sinop. Elas foram entregues numa
solenidade no auditório da CDL e contou com a participação
do presidente Estadual do Conselho, Claudecir Contreira.
“O mercado imobiliário está sempre alvoroçado em
Sinop e demonstra o quanto a cidade tem este aumento
fabuloso. São inúmeras obras que estão acontecendo,
aquecendo o setor. Isso é um termômetro de crescimento”,
justiﬁcou.
Conforme a Lei Estadual nº 11.618 é obrigatória a inclusão
do nome do corretor de imóveis e o número do registro proﬁssional nas escrituras públicas.
Contreira aproveitou o encontro para justiﬁcar que está pleiteando junto a prefeitura de Sinop, uma alteração
no edital que prevê a construção de 1.400 casas, através de um programa federal em parceria com estado e
município.“O convênio com a MT PAR das 1.400 unidades que serão lançadas em breve aqui, produto do Faixa 2, do
Casa Verde Amarelo, em parceria do governo do estado, município e Caixa Federal, é claro que terá a participação
de corretor, por que a Lei nos garante que o corretor inscrito
é o único proﬁssional de fato e de direito que pode fazer
estas vendas. Ainda não é o entendimento do prefeito de
Sinop, mas estamos conversando com o jurídico, dialogando
com a prefeitura. Houve um equívoco, porém o edital não foi
lançado e está em tempo de corrigir e que se coloque o
corretor em evidência, para constar a necessidade da venda
por um corretor inscrito, no próprio edital de convocação
de contração da empresa que fará a futura construção das
obras dessas 1.400 unidades”, explicou.
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GANHADORES DA CAMPANHA AMOR EM
DOSE DUPLA RETIRAM OS PRÊMIOS

O

s oito contemplados na campanha institucional do primeiro trimestre, Amor em Dose Dupla já estão com os
prêmios em suas casas.Eles retiraram na sede da CDL e foram os contemplados entre mais de 100 mil cupons
distribuídos para as lojas participantes que entregaram aos consumidores.
O sorteio aconteceu no dia 17 de junho. E o reﬂexo nas vendas foi positivo, chegando a 32% nas duas datas,
mães em maio e namorados em junho, segundo apurou o CISE - Centro de Informações Socioeconômicas da UNEMAT
em parceria com a CDL.

GANHADORES
Moto 0Km

Aparelho de TV

Vale-Compras

Ana Cristina Schossler
Comprou na Casa das Cores

Luciana Silva
Comprou na Avatim

Wildon do Carmo
Comprou no Posto Machado

Vale-Compras

Vale-Compras

Vale-Compras

Erenilda Recalde
Comprou na Moda Verão

Emilyn da Fonseca Florentino
Comprou na Loja Nacional

Célio Estrela
Comprou na Ótica Murano

Vale-Compras

Vale-Compras

José Bento Rodrigues
Comprou na Lavínia Pizzaria

Cibele Lemos e Silva
Comprou na Sinomédica
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Índices Econômicos
Chegada do mês dos Pais
movimenta comércio
Aponta pesquisa da CDL/CISE

A

gosto chega com grandes perspectivas para os lojistas, é o mês dos pais. E segundo a pesquisa
mensal do Centro de Informações Socioeconômicas da UNEMAT, numa parceria com a CDL,
demonstra que 46% dos consumidores pretendem comprar presentes para a data. Em relação ao
ano anterior, 29% aﬁrmaram que vão gastar o mesmo valor.
Já entre os empresários, 38% aﬁrmaram que farão algum tipo de ação de venda. Sobre a expecta-tiva de vendas deles, 38% dos comerciantes aﬁrmaram que será melhor que a do ano passado.
A maior parte dos consumidores (49%) aﬁrmou que pretende gastar entre R$ 100,00 e R$ 200,00.
O item preferido pela maioria, cerca de (43%) é presente com artigo de vestuário.
Outro dado importante coletado pela pesquisa, é que 63% dos consumidores pretende gastar no
comércio local.
Sobre o meio de pagamento que o sinopense têm utilizado nas contas, 80% respondeu que utili-zam o cheque.
Aproximadamente 77% aﬁrmaram que fazem compras parceladas e que a principal modalidade utili-zada é o cartão de crédito (73%). FÉRIAS - 37% dos consumidores aﬁrmaram na pesquisa que tiram férias
neste período de metade do ano. Já entre os empresários, 17% aﬁrmaram que tiram férias em julho.
FÉRIAS: 37% dos consumidores aﬁrmaram na pesquisa que tiram férias neste período de metade
do ano. Já entre os empresários, 17% aﬁrmaram que tiram férias em julho.

Cesta Básica

Inﬂação

Em junho, custo da Cesta
Básica em Sinop apresen-tou uma leve retração. A
cesta básica passou a cus-tar R$ 727,24 no mercado
local, o que representa um
aumento de 0,30% em rela-ção ao mês anterior.

Em junho a taxa de inﬂação
medida pelo IPC Sinop foi
de 0,20 %. Com esse resul-tado, a inﬂação acumulada
em Sinop nos últimos 12
meses alcançou 10,47%. O
IPCA para o mês de junho
foi de 0,67% em relação ao
mês anterior.

R$ 719,28

Expectativa
Em julho, o ICE apresentou
uma leve melhora em
relação ao mês de maio.
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11,6%

Carne

15,4%
-4,5%
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Este mês, foram destaques os aumentos nos preços médios do leite (14,4%), do feijão (15,41%) e da farinha
(13,5%). Em contrapartida, ocorreu queda em alguns itens da cesta básica. O preço da batata recuou -22,4%
e do tomate em -20,7%.
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Unidade avançada dos bombeiros dá mais
agilidade no atendimento a comunidade

A

sede do 3º Comando Regional dos Bombeiros e Unidade Avançada da Corporação, do 4º Batalhão de
Bombeiros Militar, na Avenida das Figueiras, no bairro Jardim Europa, tem correspondido ao que se
esperava dos objetivos traçados, que era ter mais agilidade nas ocorrências.
Inaugurada em março deste ano, as instalações são divididas em quatro contêineres, com uma área des-tinada ao recebimento de ocorrências, um três alojamentos, cozinha, banheiros feminino e masculino com mic-tório e chuveiros, almoxarifado e uma sala para o comandante regional, focada nos serviços administrativos e
burocráticos, além de um espaço de lazer à equipe. De acordo com o comandante do 4º Batalhão de Bom-beiros Militar, Ten. Cel. Jean, Sinop é a quarta maior cidade do estado e sua população cresce rapidamente.
"A Corporação ﬁcou estagnada há alguns anos, não acompanhamos o crescimento populacional. Isso é
um efeito de outras vertentes que diﬁcultam implementar a segurança pública, de polícia e bombeiros no
interior. De uns três anos para cá, conseguimos dar uma acelerada e trabalhar com a corporação, principalmente
no atendimento hospitalar”, comentou.
Com as duas unidades dos Bombeiros atendendo, a da perimetral no setor industrial e a nova no Jardim
Delta, o posicionamento é estratégico. A mais antiga, atende o Complexo Marina, Sebastião de Matos, Alto da
Glória, Nico Baracat, dentre outras. A nova correspondente do centro aos demais bairros, dando mais agilidade
às ocorrências.
“Antes era vergonhoso, receber uma solicitação de uma vítima próxima a Avenida André Maggi e ela ter
que ﬁcar de 20 a 25 minutos no chão, ao sol aguardando no asfalto quente os bombeiros chegar. Agora não
passa de 7 minutos para atender, com esta nova unidade em operação. Evitamos ter que cruzar a BR-163 para es-tar presente no centro ou demais localidades com as viaturas da unidade industrial, sendo agora aten-didas pela nova”, explicou Jean.
Além das duas unidades, foi criada mais outra estrutura, a de Auto Salvamento Avançado, com uma cami-nhonete dotada de militares bombeiros altamente capacitados em salvamento em PH e fazem a primeira inter-venção.
“Pensando já no futuro de Sinop, há previsão de mais uma unidade. Hoje se fosse levar o que se esta-belece os protocolos de atendimento, já precisaria. Não seria tão robusta como as duas que temos, mas necessárias. Hoje 80% dos nossos atendimentos são pré-hospitalares. Mas sim, pensando em uma população de 300
mil, temos que trabalhar para daqui uns 3 anos, ter mais uma unidade”, frisou.
Conforme o comandante, é necessário convencer os gestores sobre novos investimentos. “Claro que
nada nos impede de já deﬁnirmos os terrenos, fazer o projeto, pois o efetivo é o último processo a ser implan-tado então a parte física pode ser ou começar a ser planejada agora”, justiﬁcou.
Outro importante serviço que está sendo implantado nos bombeiros foi o melhoramento do Serviço de
Regulação Médica, onde um médico ﬁca dentro do quartel, e já faz a regularização das ocorrências.
Com a chegada do período de estiagem em Mato Grosso, os bombeiros agora estão empenhados na
operação de prevenção e combate aos incêndios urbanos e ﬂorestais em Sinop. O período proibitivo das quei-madas já está vigente, desde o dia 1 de julho e segue até 30 de outubro.
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GASTOS MENSAIS
DOS BRASILEIROS
ULTRAPASSA RENDA,
GERANDO DÍVIDAS

O

brasileiro ainda sofre as consequências do período de pandemia, apesar da melhora nos
índices. A alta da inﬂação e a instabilidade política e econômica também contribuíram para que
75% da população apresentassem algum tipo de dívida, de acordo com a pesquisa
Empréstimos pessoais e os Hábitos dos brasileiros.
Com presença acentuada de brasileiros de classes mais baixas, o levantamento revelou que a
maioria das pessoas não sabe onde está gastando o seu dinheiro. Além disso, a ausência de
planejamento ﬁnanceiro também é marcante entre os entrevistados.
A situação ﬁnanceira dos brasileiros ﬁcou ainda mais delicada com a chegada da pandemia: 7
em cada 10 não conseguem ter uma renda superior aos gastos e 49% aﬁrmam estarem economicamente
pior do que no período pré-pandemia.Ao serem perguntados sobre acúmulo de despesas, 75% dos
entrevistados disseram que possuem algum tipo de dívida e, para 41%, essas dívidas estão atrasadas.
Apenas 25% não têm contas de pagamento pendentes.
Entre os motivos para o endividamento, 58% aﬁrmaram que o cartão de crédito é o principal
vilão. Gastos com crédito consignado (29%), contas de luz, água e telefone (26%), dívidas entre amigos
e familiares (17%) e cheque especial (14%) também aparecem no levantamento.
O empréstimo lidera o ranking das soluções buscadas para quem deseja sair do endividamento,
sendo apresentado entre 32% das pessoas ouvidas. Logo em seguida, aparecem as opções de cartão
de crédito (29%), empréstimo consignado (24%) e ﬁnanciamento (6%).Utilizado em compras do coti-diano, o cartão de crédito é o recurso ﬁnanceiro preferido entre os brasileiros. De acordo com a
pesquisa, apenas 2% dos entrevistados não costumam utilizar a ferramenta. Além disso, 42% dos
entrevistados pretendem diminuir sua utilização nos próximos meses, enquanto 35% irão manter e 24%
desejam aumentar o seu uso.

Para

58%

dos endividados
Gastos com
crédito
consignado;

Contas de Luz,
água e
telefone;

Dívidas entre
amigos e
familiares;

Cheque
especial

29%

26%

17%

14%
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Acontecimentos da CDL Sinop

Entrevista com
Adv. Eduardo Viera

Equipe CDL Sinop

Entrevista com o Pres.
da CDL na Jovem Pan

Campanha ‘’Amor em Dose Dupla’’ - Entrega da Moto 0Km

Lojas aderem à Liquida CDL Sinop 2022
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CDL RETORNA COM
ESCOLA DE MÚSICA

P

aralisado devido a Pandemia, a Escola de Música da CDL Sinop estará de volta ainda em 2022. Durante dois anos,
as aulas de violão, violino, violoncelo e viola clássica foram suspensas. “Infelizmente tivemos que parar com as aulas
em 2020, a situação de saúde pública do Covid-19 fez com que interrompermos o projeto, tão lindo, importante
para socialização de crianças, jovens e adultos. Mas agora, ainda com cuidados de biossegurança, vamos retornar”,
comentou o presidente Marcos Antonio Alves.
A previsão de retorno das aulas é para o mês de setembro. As matrículas já se encontram abertas e se estende-rão até o dia 19 de Agosto. As vagas são limitadas e crianças a partir dos 08 anos de idade, podem se inscrever, atrado responsável. Serão oferecidas aulas de violão, violoncelo, violino e viola.
Não é necessário saber tocar ou ter noção de música. Um professor estará coordenado às aulas, que serão
numa sala especial montada para este ﬁm na CDL.
A Escola de Música da CDL Sinop foi fundada em agosto de 2011 com o objetivo de oferecer aulas gratuitas
para alunos selecionados pelo clube Proerd da Polícia Militar e aos poucos foi sendo ampliado para receber alunos
diversos, despertando o gosto musical, promovendo a cultura e a socialização.
Mais informações, entre em contato no 66.3511-1400.
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DUAS CAMPANHAS VÃO INCENTIVAR CLIENTES
INADIMPLENTES A LIMPAR O NOME NO COMÉRCIO

O

momento ﬁnanceiro que o brasileiro atravessa vem causando preocupação. Não somente dentro
de casa, mas nas empresas, onde são efetuadas as compras, na maioria dos casos em lojas dos
segmentos de vestuário, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos.
Uma pesquisa recente mostrou que de cada quatro brasileiros, três estão endividados e não
conseguem equilibrar as costas. O dado mostra 75% da população em situação de inadimplência e
continua ascendente.
O que a maioria recebe não é o suﬁciente para a comprar dos produtos de subsistência,
pagamento de aluguel, água, energia e ainda honrar as parcelas do crediário.
Em busca de reativar o poder de compra dos Sinopenses, o Procon em parceria com empresas,
instituições bancárias, de cooperativa de crédito e a CDL, estará promovendo neste segundo semestre do
ano, uma mobilização para que os clientes inadimplentes, possam renegociar as dívidas e quitá-las com um
desconto especial.
Várias reuniões na sede do Procon foram realizadas para elaborar o plano de trabalho da ação.“A
intenção é mobilizar a sociedade, já que a realizada mostra um endividamento desacerbado. Precisamos
resgatar aqueles que estão endividados. Crédito é bom, mas é preciso ter responsabilidade para que
também o empresário não tenha prejuízos”, comentou o diretor do Procon, advogado Vilson Barozzi.
As datas para o evento estão deﬁnidas. Será em setembro nos dias 23 e 24, das 9h às 18h, onde
serão feitos os encontros em um local determinado, que ainda será deﬁnido nos próximos dias. Lá as em-presas e instituições estarão recebendo os clientes com uma proposta para renegociar a dívida.
A ação será evidenciada na mídia, para alcançar o maior número de pessoas. A CDL tem recebido
vários associados que demonstram preocupação com o aumento de credores inadimplentes e por isso a
entidade está apoiando a iniciativa.“Nossos lojistas realmente querem receber o que é devido. O momento
econômico é instável, mas ele também tem seus compromissos com fornecedores, com colaboradores.
Então acreditamos que é o momento de sentar, buscar uma renegociação para evitar que somente uma
parte ﬁque no prejuízo”, salientou a gerente da CDL, Vanusa Ires.
A UNIC Sinop é uma das que apoiam este movimento. “Comprar a vista está difícil e parcelar é uma
forma de possibilitar a realização dos sonhos das pessoas, de seguir o projeto de vida. Então a UNIC estará
junto, disponibilizando toda sua estrutura para fazer este grande trabalho em Sinop”, expôs o diretor da
Unic, Aloisio Biserra.
O Procon vem realizando encontros, promovendo palestras e distribuindo uma cartilha que orienta
a forma certa de economizar e gastar com crédito.
De acordo com o advogado Vilson Barozzi, depois de setembro, a segunda ação será feita em
novembro.
A meta é no próximo ano, realizar seis eventos Limpa Nome.
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CONVÊNIOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Mais benefícios para associados CDL Sinop

Descontos de 15%
para reforço escolar e
35% na Educação Infantil
*Pagamento até dia 05

66 99690.8329

INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA
FINANCEIRA
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE

66 3531.7878

Descontos de 15%
em compras realizadas.

Descontos na
Consultas!

66 3531-2250

66 3901-0404

66 3531.7070

Descontos na Consultas!

SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS

Saúde Ocupacional

Descontos de 30%
em todas as modalidades.
66 99643.5844

REGISTRO DE MARCA
Descontos de 25%
em Assessorias.

66 99235-3092

66 99972.6722 / 66 98411.4122
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CAÇA PALAVRAS
Tema: Instrumentos Musicais

Alaúde
Baixo
Banjo
Berimbau
Bongô
Cabaça
Caixa
Cavaquinho
Chocalho
Clavas Corneta

Pratos
Surdo
Tambor
Teclado
Trompa
Tuba
Violoncelo
Violão
Zabumba

CDL RECOMENDA
Livro: Sapiens (Nova edição): Uma breve história da humanidade
Autor: Yuval Noah Harari
Data de Publicação: 113 de Novembro de 2020
Sinopse: O planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Numa fração ínﬁma desse tempo, uma espécie entre
incontáveis outras o dominou: nós, humanos. Somos os animais mais evoluídos e mais destrutivos que jamais viveram.
Sapiens é a obra-prima de Yuval Noah Harari e o consagrou como um dos pensadores mais brilhantes da atualidade.
Num feito surpreendente, que já fez deste livro um clássico contemporâneo, o historiador israelense aplica uma
fascinante narrativa histórica a todas as instâncias do percurso humano sobre a Terra. Da Idade da Pedra ao Vale do
Silício, temos aqui uma visão ampla e crítica da jornada em que deixamos de ser meros símios..

