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LUCIANO CHITOLINA
Presidente da CDL Sinop

Prezados lojistas, início a conversa 
deste mês dando uma ótima notícia, o 
resultado da primeira luta da Federação 

das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato 
Grosso da qual a CDL Sinop faz parte.

A pedido de nossa entidade, reunida com 
outras entidades do setor produtivo de nosso 
estado, o Governador Pedro Taques alterou o 
decreto 380/15, que começou a valer em 1º 
de janeiro. O mesmo teve o prazo prorrogado 
para 1º de abril. Assim nós empresários 
temos 90 dias para discutir como será 
implementada as mudanças tributárias, nos 
dando oportunidade de encontrar caminhos 
para que não haja aumento da carga.

Este mês de fevereiro, portanto será decisivo 
para muitas empresas e nossa luta continuará. 
Também estaremos acompanhando de 
perto as negociações com o sindicato que já 
está organizando o aumento do salário dos 
comerciários de todo estado.

Em Sinop o mês será de muito trabalho em 
nossa sede, que começa o ano com a reforma 
do nosso Salão de Festas Presidente Alcides 
Raiter. O salão está sendo ampliado e será 
fechado para que seja climatizado e assim 

atender melhor a sociedade sinopense que 
loca o espaço para festas e eventos.

Por causa desta reforma as locações do salão 
estão temporariamente suspensas. A previsão 
de término e reinauguração é para o mês 
de maio, mas solicitamos aos interessados a 
ligarem na CDL para terem mais informações 
e acompanharem nosso site que sempre traz 
as novidades da CDL e do segmento lojista de 
todo país.

Finalizando, lembro aos lojistas que agora 
em fevereiro a CDL estará realizando cursos 
e palestras em parceria com universidades 
e empresas do setor educacional e vale a 
pena para os lojistas e seus colaboradores 
aproveitarem estes momentos de qualificação 
e aperfeiçoamento que estaremos 
proporcionando, então fiquem de olho!

Um ótimo mês de fevereiro a todos!

Luciano Chitolina
Presidente da CDL Sinop - A Força do comércio, a 
força de Sinop!
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A Convenção Coletiva de Trabalho 
dos Comerciários de 2015/2016 
prevê que a data base da categoria 

acontecerá no dia 01 de março. Diante disso 
o empresário tem que ficar atento a respeito 
do período de transição de reajuste de salário, 
pois neste período o funcionário adquire 
uma “estabilidade provisória no emprego”, ou 
seja, 30 dias antes da data base de reajuste o 
trabalhador não pode ser demitido, sob pena 
da empresa obrigar-se, a título de punição, 
pagar a este funcionário um salário adicional.
 
Como a data base especifica o dia 1º de 
março, para não sofrer nenhuma punição 
é recomendável ao empresário que não 
realize demissões no mês de fevereiro. 
Importante observar que o art. 9.º da Lei n. 
7.238/84 dispõe que: Art 9º - O empregado 
dispensado, sem justa causa, no período de 
30 (trinta) dias que antecede a data de sua 
correção salarial, terá direito à indenização 
adicional equivalente a um salário mensal, 

A pesquisa da 13ª edição do Premio Mérito Lojista da CDL 
Sinop, realizada pela Real Dados e Pesquisas, já está nas ruas. 
Até o dia 15 de maio as pesquisadoras irão entrevistar 500 

empresários sendo, 50% filiados e 50% não filiado, a respeito de 150 
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, pois é o resultado dela que mostra as melhores empresas 
da cidade”, explica o presidente da CDL Sinop Luciano Chitolina 

seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 
Em Sinop o SINTRACOM, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, já iniciou as conversações 
sobre o aumento do salário dos funcionários. Atualmente o salário comercial é de R$ 830,00 
(oitocentos e trinta reais), para os municípios de Sinop, Sorriso, e Lucas do Rio Verde. O 
novo valor ainda não foi definido, até porque as negociações com os comerciantes, leia-se 
FECOMERCIO, estão apenas começando e só devem ser concluídas no dia 1 de MARÇO na 
Convenção Coletiva.
 
Vale lembrar que desde o dia 01 de janeiro o salário mínimo, passou de R$ 788 para R$ 880, 
o aumento de R$ 92 significa 11,6% e esta porcentagem deve ser levada em consideração nas 
negociações. 

lembrando que o Prêmio segue o padrão da 
CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas).

A entrega do Prêmio Mérito Lojista de Sinop 
acontecerá no dia 24 de setembro, onde os 
empresários da cidade serão homenageados 
com o troféu Chama da fortuna.  “Este ano 
a expectativa de todos é grande com nossa 
festa já que este será o quarto ano em que 
a entidade fará o evento com um show 
nacional”, finalizou Luciano Chitolina.
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Demissão de funcionários em fevereiro pode resultar em multa.
Atenção Lojista!

Pesquisa do Mérito Lojista 2016 começou 

““Trinta dias antes da data-base para 
reajuste de salário é proibido demitir 

funcionários. 
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O ano de 2016 chegou sem muita animação no Brasil por conta das dificuldades econômicas e 
financeiras que o país tem enfrentado. Os números nos mostram um início de ano com retração 
na economia, fechamento de postos de trabalho, aumento de preços e queda na arrecadação de 
impostos por parte do Governo. Esse comportamento da economia é chamado de crise pelos 
economistas, e todos são afetados de alguma forma por ela, seja pela perda do emprego, atraso 
nas contas ou simplesmente pelo sentimento de aflição ou medo que toma conta de todos os 
agentes (pessoas, empresas e Governo) que chamamos de expectativas.

A boa notícia é que a cidade de Sinop, e a região como um todo, tem sentido os impactos da 
crise de forma mais amena, ou seja, não há retração da economia e fechamento de postos de 
trabalho como em outras regiões do país, ou ainda, a cidade apresenta crescimento econômico 
e geração de empregos em alguns setores. Vários são os fatores que contribuem para isso, como 
o forte crescimento populacional e diversificação da economia.

Além do cenário, não muito favorável, é no início do ano que a maioria das pessoas se lembra 
das despesas adicionais que aparecem neste período como os gastos com escola e material 
escolar e impostos como o que se paga para possuir um veículo (IPVA) ou um imóvel na zona 
urbana (IPTU) e, claro, das contas feitas no final do ano passado.
Mesmo não sofrendo com os percalços da crise, Sinop não está livre da inflação, ou seja, dos 
aumentos nos preços. Todos os serviços e materiais escolares costumam sofrer reajustes no 
começo do ano, para material escolar a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores 
de Artigos Escolares e de Escritório (ABFIAE) argumenta que a alta do dólar e as altas taxas de 
impostos causarão aumentos de até 35% nos itens da lista de materiais escolares. 

A dica, portanto, é pesquisar para encontrar preços mais baixos e, além disso, evitar levar 
principalmente as crianças no momento da pesquisa ou da compra. Produtos licenciados, 
aqueles com personagens populares, podem ser muito mais caros que os produtos menos 
elaborados. Se seus filhos estudam em escola particular vale a pena negociar na hora da 
matrícula, provavelmente a instituição oferecerá algum benefício para evitar a perda ou o 
descontentamento do cliente.

Quanto aos impostos, convenhamos, apesar de nos preocuparmos com eles no começo do ano 
eles podem ser parcelados e passarão a ser uma preocupação para o ano todo, assim como as 
contas feitas no ano passado que não desaparecem quando o mesmo acaba. A dica é fazer, 
mesmo que de forma grosseira, um planejamento de receitas (o que você vai ou acha que vai 
receber) e despesas (o que você tem ou acha que terá que pagar) para esse ano.

Fazendo o planejamento é possível ter ideia 
de sua saúde financeira para o ano que se 
inicia e o segredo é não extrapolar gastando 
mais do que se tem para receber. Dessa 
forma você irá perceber se terá condições 
de pagar os impostos à vista, o que gera um 
desconto, ou se terá que parcelá-los para 
manter em dia as demais obrigações. Sempre 
pagar a fatura total do cartão de crédito 
e nunca usar o limite de crédito rotativo 
(o famoso cheque especial) é outra regra, 
pois quando se paga o mínimo do cartão 
ou se usa o cheque especial o banco está 
te emprestando dinheiro e cobrando muito 
caro por isso, atualmente mais de 400% ao 
ano, em média, são as formas mais caras de 
crédito do mercado.

Resumindo, neste ano tenha o mínimo de 
organização financeira para que suas contas 
não fujam do controle e pesquise sempre, 
isso gera bons resultados em termos de 
economia. Não deixe de pagar a fatura total 
do cartão de crédito e evite usar o cheque 
especial, são as formas mais caras de crédito 
disponíveis. Seu bolso agradece e, em caso 
de dúvidas, o Curso de Economia da Unemat 
em parceria com a CDL está cheio de 
economistas à sua disposição.

Programe-se para o material escolar e as 
contas no início do ano

Artigo de 
LINDOMAR PEGORINI DANIEL
Economista e Coordenador Geral do 
CISE - CENTRO DE INFORMAÇÕES 
SOCIOECONÔMICAS
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01 • Dia do Publicitário
02 • Dia de Nossa Senhora dos 
Navegantes – Iemanjá e Dia do Agente 
Fiscal
05 • Dia do Papiloscopista e Dia 
Mundial da Internet Segura
06 • Dia do Agente de Defesa 
Ambiental
07 • Dia do Gráfico
09 • Carnaval, Dia do Zelador
10 • Dia do Atleta Profissional
11 • Dia Mundial do Enfermo
13 • Dia Nacional do Ministério Público
14 • Dia da Amizade e Dia Mundial do 
Amor (Valentines Day)
16 • Dia do Repórter
17 • Dia do Patrimônio Histórico (Brasil)
19 • Dia do Esporte e do Esportista
21 • Dia Internacional da Língua 
Materna e Dia Nacional do Naturismo
23 • Dia do Surdo-mudo e Dia do 
Rotariano (Rotary Club)
24 • Dia do Web Designer
26 • Dia do Comediante
27 • Dia Nacional do Livro Didático e 
Dia do Agente Fiscal da Receita Federal
29 • Dia de ano bissexto

FEVEREIRO

DATAS
COMEMORATIVAS

D S T Q Q S S

P3
Central Agronegócios

3 América Moveis
JM Moda Country

Escola de Cabeleireiros WSW
Ploter Online Impresso Digital

Sabores do Sul
Violetas Variedades

Dental Norte
Sicoob Norte

Villa Moa Boutique
Pit Stop Lubrificantes

Marla Isabel Drebes

FILIADOSCDL
JANEIRO

SERVIÇO

De acordo com as publicações: nacional 
(Portaria nº 630 de 31/12/2015), estadual 
(Decreto nº369 de 22/12/2015 e Decreto nº 
390 de 08/01/16) e municipal (Decreto nº 
002 de 04/01/16) o ano de 2016 em Sinop 
terá 12 (doze)feriados sendo 9 nacionais, 
1 estadual e 2 municipais. Em 5 feriados 
(marcados em vermelho) é terminantemente 
proibido trabalhar (Confraternização 
Universal, Paixão de Cristo, Dia do 
Trabalhador, Finados e Natal). Nos demais 
feriados (marcados em verde) o lojista pode 
abrir suas portas desde que pegue alvará 
especial de funcionamento, comunique seus 
colaboradores com antecedência, pague a 
hora dobrada e depois compense com uma 
folga no prazo de 30 dias o funcionário que 
trabalhou.
Este ano teremos também 10 (dez) pontos 
facultativos, dias em que os órgãos públicos 
não funcionam. Destes 10 em 2 deles a 
população trata a data como feriado, é o caso 
da terça de Carnaval e da quinta de Corpus 
Christi.  Ressaltamos que nos dias de ponto 
facultativo o horário de funcionamento do 
comercio é normal e sem nenhum ônus 
para o lojista. Veja os feriados e pontos 
facultativos de 2016 em Sinop:

I - 01 de janeiro (sexta-feira) Confraternização 
Universal - FERIADO NACIONAL; 

II - 08 de fevereiro (segunda-feira) - ponto facultativo; 

III - 09 de fevereiro (terça-feira) Carnaval - ponto 
facultativo;

IV - 10 de fevereiro (quarta-feira) Cinzas - expediente 
a partir das 13 horas;

V - 25 de março (sexta-feira) Paixão de Cristo - 
FERIADO NACIONAL;

VI - 21 de abril (quinta-feira) Tiradentes - FERIADO 
NACIONAL;

LEGENDA:

VERMELHO - feriados em que não se pode trabalhar

VERDE - feriados em que se pode trabalhar desde que 
se pague os adicionais exigidos por lei

PRETO - pontos facultativos

ROSA - pontos facultativos que tradicionalmente são 
tratados como feriados

VII - 22 de abril (sexta-feira) - ponto facultativo; 

VIII - 1º de maio (domingo) Dia do Trabalhador - 
FERIADO NACIONAL;

IX - 26 de maio (quinta-feira) Corpus Christi - ponto 
facultativo; 

X - 27 de maio (sexta-feira) - ponto facultativo; 

XI – 13 de junho (segunda-feira) Santo Antônio 
Padroeiro de Sinop – FERIADO MUNICIPAL;

XII - 07 de setembro (quarta-feira) Independência do 
Brasil - FERIADO NACIONAL;

XIII – 14 de setembro (quarta-feira) Aniversário de 
Sinop – FERIADO MUNICIPAL;

XIV - 12 de outubro (quarta-feira) Nossa Senhora 
Aparecida - FERIADO NACIONAL; 

XV - 28 de outubro (sexta-feira) Dia do Servidor 
Público - ponto facultativo; 

XVI - 02 de novembro (quarta-feira) Finados - 
FERIADO NACIONAL; 

XVII - 14 de novembro (segunda-feira) ponto 
facultativo; 

XVIII - 15 de novembro (terça-feira) Proclamação da 
República - FERIADO NACIONAL; 

XIX - 20 de novembro (domingo) Consciência Negra - 
FERIADO ESTADUAL; 

XX - 23 de dezembro (sexta-feira) - ponto facultativo;

XXI - 25 de dezembro (domingo) Natal - FERIADO 
NACIONAL; 

XXII - 30 de dezembro (sexta-feira) - ponto 
facultativo. o

Atenção aos feriados de 
2016 em sinop
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Empresas do Simples começam a usar 
certificado digital 
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A resolução 125 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), publicada em 9 de dezembro, 
tornou o uso do certificado digital obrigatório para empresas com mais de oito funcionários 
desde 1º de janeiro de 2016, alerta a CDL.

A partir de julho de 2016, as empresas com mais de cinco empregados também deverão 
usar a certificação e, um ano depois, as que possuem mais de três. Em dezembro de 2015 a 
obrigatoriedade englobava as empresas com mais de 10 funcionários.

As empresas que não utilizavam o certificado digital podiam efetuar as transmissões de 
dados sem a utilização do Certificado Digital, utilizando apenas usuário e senha no portal 
Conectividade Social e do e-Social.

O portal Conectividade Social é um canal online liberado pela Caixa Econômica Federal 
gratuitamente às empresas para a transmissão, via internet, dos arquivos gerados pelo programa 
SEFIP (Sistema de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social). O objetivo é 
facilitar o cumprimento das obrigações relativas ao FGTS.

Já o Social é um projeto do Governo Federal que vai unificar o envio de informações pelo 
empregador em relação aos seus empregados. Desde 01/10/2015, está disponível no e-Social 
a ferramenta que possibilitará o recolhimento unificado dos tributos e do FGTS para os 
empregadores domésticos.

As novas obrigatoriedades valem para as empresas que se enquadram no Simples Nacional, 
regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Empresas que possuem número de CNPJ deve utilizar um certificado de Pessoa Jurídica 
(e-CNPJ) para identificação nos sistemas e transmissão dos dados. Para facilitar o processo, 

é possível que a empresa defina um 
procurador (funcionário ou contador) para 
ser responsável por essas transações por 
meio de uma “delegação” dentro do próprio 
sistema. Porém, para que isso seja possível, 
é necessário que o procurador obtenha um 
certificado digital (e-CPF ou e-CNPJ) e realize 
também o cadastro no portal Conectividade 
Social.

A certificação digital é uma tecnologia 
que permite a identificação de pessoas 
físicas e jurídicas no ambiente eletrônico, 
regulamentada no país pela Infraestrutura 
de Chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), 
vinculada a Casa Civil da Presidência da 
República. 

Tem validade jurídica e confere aos 
documentos eletrônicos autenticidade, 
integridade, sigilo e atributo de não repúdio.
Para emitir e validar o seu certificado digital, 
procure a CDL munido dos documentos 
original da empresa e pessoal, e tenha 
os processos, com atributos de validade 
jurídica, agilidade e praticidade, a serviço da 
sustentabilidade dos negócios.
Mais informações 3511-1400.
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A principal ferramenta na prevenção 
de doenças e acidentes de trabalho é o 
Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO). Trata-se de uma legislação federal, 
especificamente a Norma Regulamentadoras 
nº 07, emitida pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego no ano de 1994. O PCMSO monitora 
com regras e exames laboratoriais a saúde dos 
trabalhadores e tem por objetivo identificar 
precocemente qualquer desvio que possa 
comprometer a saúde dos trabalhadores.

Assim toda empresa deve monitorar seus 
colaboradores orientando-os a passarem por 
exames ocupacionais tais como admissionais, 
periódicos, demissionais, retorno ao trabalho, 
pós licença e mudança de função.

CDL Saúde Ocupacional é um inovador serviço 
da CDL Sinop que tem por objetivo atender 
os lojistas de forma diferenciada, por isso 
contamos com um espaço, na própria CDL, 
especialmente planejado para realização 
das consultas e o trabalho de médicos 
especializados nesta área.

O serviço da CDL atende os trabalhadores 
com hora marcada, para que o mesmo não 
perca tempo em salas de espera, além disto 
associamos a qualidade do serviço com o 
melhor custo beneficio. Completando a 
lista de vantagens as empresas que utilizam 
o CDL Saúde Ocupacional também são 

informadas pela entidade quando os colaboradores precisam retornar para exames de rotina, uma 
vez que muitas empresas perdem os prazos, ficando sujeitas a penalidades diante de possíveis 
fiscalizações. 

“A CDL está aqui para atender cada dia melhor seus associados, o CDL Saúde Ocupacional nasce 
de um pedido dos nossos lojistas que tem dificuldades com esta prestação de serviço, esperamos 
colaborar com nossos associados e com a sociedade em geral, afinal tudo foi feito com muita 
eficiência”, finaliza o presidente da CDL Sinop Luciano Chitolina.
O QUE É?
Saúde Ocupacional é uma área que cuida da saúde do trabalhador, especialmente na prevenção 
de doenças ou problemas provenientes do trabalho, que também são considerados acidentes de 
trabalho. Seu objetivo é promover o bem estar tanto físico como mental e social dos trabalhadores 
no exercício de suas ocupações nas empresas.

Segundo o artigo 19 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, “acidente do trabalho é o que 
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado 
especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário ou 
permanente”. Pode causar desde um simples afastamento, a perda ou a redução da capacidade 
para o trabalho, até mesmo a morte do segurado.

Também são considerados como acidentes do trabalho: a) o acidente ocorrido no trajeto entre a 
residência e o local de trabalho do segurado; b) a doença profissional, assim entendida a produzida 
ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade; e c) a doença 
do trabalho, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é 
realizado e com ele se relacione diretamente.

Por isso fique atento e cuide da saúde de sua equipe porque 
ela significa a saúde de sua empresa e o sucesso da 
mesma. Consulte-nos pelo telefone (66) 3511 1400.

CDL Saúde Ocupacional
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op ZANINI AGRO SHOPPING
STOCHERA FLORICULTURA 
PRO CAPAS
REAL GAS
CONSTRUCAMERA
PISOTETO MAT. P/ CONSTRUCAO
OTICA DIAMANTE AZUL
JM MODA COUNTRY
PORTAL DA MATA
VIVA MAGAZINE
J. ALVES MADEIRAS
MP MADEIRAS
SEMENTES SERTÃO
KI LEGAL FESTAS
NATIVA AGRONEGÓCIOS
NOVA CALTRASA
MARMORARIA TODESCATTO
LUKA  LINGERIE
SINOMOLAS
CADI - CORRETORA DE IMOVEIS
INFLUX ENGLISH SCHOOL
COMETA - HYUNDAI
C. G. F. CONTABILIDADE
LIDER CONSTRUÇÕES ELETRICAS
TOP STAR AUTO PEÇAS
INSTITUTO VERIDIANA CAVALHERI
FAI AUTOMOCAO COMERCIAL
PORTAL DA MATA 
FEDERIZZI INFORMATICA
TV CAPITAL
CIAPEL MAQUINAS E PECAS
REDE CENTER SUL 
SOL PERFUMARIA
TOP VEICULOS
CIDADE VERDE IMÓVEIS
M. MODAS
COMERCIAL MARIANO
SUPERMASSA
JMD EMPREEDIMENTOS
FRANCIELE CRISTINA COVATTI EBERLE 
DAL MOTOS
CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
DESTAK MIDIA DIGITAL INDOOR
DROGARIA E FARMACIA PARANA
PONTO GAS
WE MODAS (N J AIRES DE MORAES EPP)
ORIGINAL SISTEMA DE IMPRESSAO
MUNDIAL FLEX
CRUZMAT
DAL MOTOS

ALYSSON ZANINI
LUCINEIA G DE CASTRO STOCHERA

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
SANDRO ROBERTO DOS SANTOS

TAMARA CRISTINE CAMERA
ADAM EDGAR MENZEL DE SOUZA

ALDO BURIN
MATHEUS FELIPE DA SILVA

MILTON MALHEIRO DA SILVA
NELSON RODRIGUES NOVAES

ELIANE ALVES DA SILVA
LILIAN DANIELI FLORES

MARCIO SOTOLANI DA SILVA
MARIA DAS DORES SOARES

DEBORA DIEL XAVIER
GILMAR OTONE CALDEIRA

JANE TODESCATTO
ROSENI DOS SANTOS FERRARI

ALEXANDRO PAULINO JULIANOTTI
FELICIO JOSE DOS SANTOS

GISLAINE DE LIMA DIAS
MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ

MARILDE MARIA ZANELLA FORTKAMP
NELOSN  FUMIO HIORTA

THIAGO MACIEL DE OLIVEIRA
MARIA TEREZA CAVALHERI FERRONATO

NIVALDO SEZERINO
DIRCEU ROPELLI

GIOVANDRO FEDERIZZI FERREIRA
ORIEDE FATIMA PASCHOAL

EVERTON RODRIGO HICKMANN
LUCIMAR ROSA MORANTE

SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO
VALDEIR MENESES COSTA

JOSE CARLOS GONÇALVES
MARIZE PICHIONI MARTINS

NORIVAL MARIANO
REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE

EDILSO PISSINATI MACEDO
FRANCIELE CRISTINA COVATTI EBERLE

JOSE MATOS MOLINARI
SILVIO CARLOS ALVES

WELINTON CARVALHO LINS
MARIA MADALENA RODRIGUES
MICAEL CARLOS RIZIK CAMPOS
NILSON JOSE AIRES DE MORAES

RULDEMAR RIBEIRO LOPES
VALDECIR CARLOS DOS SANTOS

ANTONIO DA CRUZ
MARLENE SALETE KARKLE BORDIN
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ADRIANO MEBIUS
VALDIR RUELIS

JOSIENE ALVES LOPES
LAERCIO DAHMER

NELI TEREZINHA BACHINSKI
ANTONIO SERGIO LOPES ROSSANI

DURIVALDO JOAO KIRST
NIVALDO APARECIDO

OLAVO ZELLMANN
VITOR HUGO GRIEBLER 

ANA PAULA MOREIRA TRAVENSOLI
HILARIO MOURA

JUCELIA ALVES DE LIMA
LURDETE DECONTO

PAULO RICARDO BRAGA RODRIGUES
RUDINEI VARIAN

WELLINGTON FAVARIS MEDEIROS
EDER ODIN

EDIMARA A. DOS SANTOS ANJOS
ELYS DAIANY F. BARBOSA CHAVES

FRANCISCO G. DALLABRIDA GOMES
ROSIMEIRE SOBRERO

STELA CHARNOSKI ALCANTARA
ADELMO MANTOVANELLI RIALTO

AFONSO TESCHIMA JUNIOR
ANIZIO ILARIO MESTI

JOSE ALCOLUMBRE
NEIVA DE OLIVEIRA PINTO

ROSAURA NODARI ROCKENBACH
MARCIANO DA SILVA

MERI CANABARRO BIRK
SUELEN ROBERTA FUERBRINGER

ADELCIO GARCIA JUNIOR
DILZA FLORES MACIEL

ROSIMBO LIUZ CASONATTO
DANILO BANDELOW DE LIMA

JAMIL CASTRO
JOSÉ MARIA

JOSÉ NARDUCI NETO
OLAVIO REINEHR

AGOSTINHO PEDRINHO CAMATTI
ANTONIA LIMA BARBOSA

NESTOR MAURO CASAGRANDE
ADILSON JOSE BRIGIDO

DEBORA ANDRESSA SANCHES
ILDO BOTTON

MARIA LUCI SILVA BARBOSA
CLAUDIO ALESSANDRO PRESTES

NEIDE REGINA BROGIO SCHOR
WILSON REGINALDO AGUIAR

MERCADO PONIS
QUARTZONORTH
J A COSTA PNEUS
AL PERSONALIZA LTDA - ME
TIGRE SUPERMERCADOS
RANCHO FUNDO ARMAZENS GERAIS
CIRIEMA PNEUS
ALVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CARPE DIEM
LOJA JAISA
IMOBILIARIA NOVA CAPITAL
MOURA COMERCIO DE CEREAIS
AKMOS
IMOBILIÁRIA CELESTE
MORIA IMOBILIARIA
R.V. ELETROTECNICA
OXIGENIO UNIVERSAL
HOTEL DUTRA
AUTO ESCOLA REAL
CESTA BASICA SINOP
COPA ARMAZENS GERAIS
MAX MODAS
AUTO ESCOLA REAL
KI LEGAL FESTAS
RETIFICA DE MOTORES REI
MICROLINS
AUTOMOTO
ALARMES ALVORADA
ROCKENBACH
SINODET
AUTO ESCOLA MERIDIONAL
RIBEIRÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
CRIARTE
DATTA IMÓVIES
TARTARUGA ARMAZENS GERAIS
DANILO BANDELOW DE LIMA
VILLAS MOTEL
J. S. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
CASA DO CONSTRUTOR 
GRAFPEL COMUNICAÇÃO VISUAL
PRÓ SAÚDE
ANDRESSA CONFECÇÕES
KAZA, COISAS E AFINS UTILIDADES
SITICOM
TROPICAL MOTOS
PIONEIRA AGRÍCOLA
RADIADORES CAPITAL
TV CIDADE CANAL 04
MERCOSUL CENTRO ATACADISTA
IMOBILIARIA WILSON
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SONHO DE NATAL

CDL SINOP sorteia prêmios do 
SONHO DE NATAL
O Sonho de Natal da CDL Sinop foi a maior e melhor campanha 
promocional de natal do Estado de Mato Grosso no ano de 2015, 
patrocinada pela Paloma Veículos Fiat; Eletromóveis Martinello; 
Suzuki IS Mendonça; Ferrero Joalheria, Ótica e Relojoaria; Grupo 
Dorane; Auto Posto Paraná; Supermercado Campos Novos; e D’tália 
Pizzaria e Chopperia.
Durante 60 dias (novembro e dezembro) as 150 lojas participantes 
distribuíram 500 mil rasgadinhas que tinham 30 mil reais em prêmios 
instantâneos. Neste período centenas de pessoas ganharam prêmios 
e brindes. 
Dia 09 de janeiro, as 9 horas, no pátio da Paloma Fiat Veículos, 
aconteceu o sorteio final da campanha. Foram sorteados 2 carros, 5 
motos e 1 caminhão de prêmios. A manhã contou com muita música, 
distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e picolé e o divertido 
show com a dupla de humoristas Tchó e Béppi.

GANHADORES DO SONHO DE 
NATAL DA CDL SINOP FORAM:

1° Moto – Rosangela Edi A. Michele – 
comprou no Posto Aeroporto

2° Moto – Fábio Neves – 
comprou na Farmácia Popular

3° Moto – Evelin Alves Pereira – 
comprou na Loja Nacional

4° Moto – Oraica Rodrigues – 
comprou na Eletromóveis Martinello

5° Moto – Sheila de Noronha – 
comprou na Eletromóveis Martinello

Um caminhão de Prêmios – Liliane Faganello – 
comprou na Oba Oba 

1° carro – Aparecido José de Oliveira - 
comprou na Eletromóveis Martinello

2° carro – Iliane de Oliveira Palma –
comprou na Fina Estampa

A entrega dos prêmios será no prazo de trinta dias, a 
contar do dia 09 de janeiro.

Ganhadora do Carro
Iliane de Oliveira Palma

Ganhadora da Moto
Evelin Alves Pereira

Ganhadora da Moto 
Sheila de Noronha

Ganhador da Moto 
Fábio Neves

Ganhador do Carro
Aparecido José de Oliveira

Ganhador da Moto
Oraica Rodrigues

Ganhadora da Moto
Rosangela Edi A. Michele

Ganhadora do caminhão de Prêmios
Liliane Faganello
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Altas influenciam os ânimos, mas o otimismo 
ainda é maior que o pessimismo
Do dia 04 a 14 de janeiro o CISE - CENTRO DE INFORMAÇÕES 
SOCIOECONÔMICAS da UNEMAT realizou o levantamento de 
informações para a pesquisa mensal realizada em parceria com a 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Sinop e que apresenta os indicadores 
econômicos da cidade.

Sobre o Índice de Confiança Empresarial (ICE) o levantamento 
identificou que no mês de janeiro houve uma queda significativa de 
-10,42% no Índice de Confiança Empresarial (86) com relação ao 
apurado no mês de dezembro (96), permanecendo abaixo dos 100 
pontos, ou seja, o pessimismo dos empresários continua superando 
o otimismo neste momento. A desaceleração da economia nacional 
passou a atingir também o setor de serviços, onde se insere o 
comércio. 

No mês de janeiro houve uma queda tanto na avaliação da situação 
atual (IAE) quanto na expectativa futura (IEE). O IAE, que afere o 
desempenho atual da economia, apresentou uma queda de -14,44%. 
Já o IEE, que mede a expectativa para os próximos
três meses, apresentou uma queda de -8,74% em comparação ao mês 
de dezembro.

“O atual momento é de pessimismo na economia devido ao 
desempenho ruim de diversos indicadores como inflação, desemprego 
e atividade econômica, portanto, também é normal observar queda na 
confiança do empresário local. O ponto positivo deve-se à recuperação 
de itens importantes como contratações e investimentos que revelam 
que o empresário apesar de cauteloso tem expectativa de crescimento 
para os próximos meses”, explica o economista Udilmar Carlos Zabot.

Este leve otimismo aparece na pesquisa específica sobre as 
expectativas do empresário com relação ao ano de 2016. Neste início 
de ano, cerca de 48% dos empresários entrevistados disseram que 
esperam que o ano seja melhor que o de 2015 para o comércio, uma 
pequena retração da confiança sobre a economia visto que no início do 
ano passado essa resposta obteve 55%. 

Inflação em Sinop

Em Dezembro de 2015, o IPC Sinop apresentou uma alta significativa 
de 1,49%, representando uma forte aceleração no indicador local de 
variação nos preços. Influenciado principalmente pelos alimentos, esta 
foi a maior taxa de inflação para o período de um mês em 2015. Com 
este resultado, a inflação acumulada em Sinop para o ano de 2015 
atinge 8,89%. Embora a inflação tenha fechado o ano em um patamar 
elevado, ainda é menor do que a inflação brasileira para o mesmo 
período, que segundo o IPCA, divulgado pelo IBGE, foi de 10,68%. 

Cesta Básica

Em dezembro de 2015, a cesta básica em Sinop ficou ainda mais cara. 
A cesta, que em novembro custava R$ 409,88 passou a custar R$ 
438,11 em dezembro, o que representa uma alta de 6,89% no período. 
Cabe destaque a alta de alguns produtos, como por exemplo, o tomate 
(37,56%), o feijão (23,93%) e o açúcar (12,62%).  Esta alta no preço 
da cesta básica em Sinop deste mês foi superior àquela observada em 
outras regiões. Embora com variações menores, a cesta básica ficou 
mais cara em todas as cidades analisadas pelo DIEESE, com destaque 
para Florianópolis (5,68%), Fortaleza (5,58%), Brasília (4,16%) e São 
Paulo (3,23%), mas a cesta básica em Sinop continua relativamente 
mais cara. 
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Inflação em Sinop



COnvênios

Mais Benefícios para associados CDL Sinop

ACADEMIA DE TÊNIS SINOP TÊNIS CLUBE
OS ASSOCIADOS DA CDL SINOP TEM DESCONTO 

ESPECIAL DE 20% NAS AULAS DE TÊNIS E LOCAÇÃO 
DE QUADRAS. FONE:  (66) 3532-1504

LABORATÓRIO BIOCLÍNICO
DESCONTOS DE ATÉ 30% EM TODOS OS EXAMES! 

INFORMAÇÕES PELO FONE: (66) 3531-1763

ENSINO A DISTÂNCIA  UNICESUMAR
CONVÊNIO PREVÊ A CONCESSÃO DE DESCONTOS DE 
10% PARA OS FUNCIONÁRIOS E PROPRIETÁRIOS 
DAS EMPRESAS ASSOCIADAS À CDL NOS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. 
EM SINOP O POSTO DO CESUMAR É NO COLÉGIO 

ALTERNATIVO. FONE: (66) 3520-3300

PLANO DE SAÚDE UNIMED
TABELAS DIFERENCIADAS COM VALORES MENORES! 
MAIORES INFORMAÇÕES PELO FONE: (66) 3511-7000

PLANO DE SAÚDE SULAMÉRICA
ATRAVÉS DA CURADO SEGUROS A CDL OFERECE O PLANO DE SAÚDE COM PREÇOS DIFERENCIADOS AOS FILIADOS. 

FONE: (66) 3531-1180

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB
LINHAS DE CRÉDITO DIFERENCIADAS PARA 
ASSOCIADOS À CDL. FONE: (66) 3511-6200

ODONTOLOGIA BOTURA
DESCONTOS DE 25% A 30% NOS PROCEDIMENTOS 

NAS ÁREAS DE ORTODONTIA (APARELHOS FIXOS 
E MÓVEIS); DENTÍSTICA (RESTAURAÇÃO); 

ESTÉTICA; PREVENÇÃO; CLAREAMENTO; PRÓTESES; 
IMPLANTES; ENDODONTIA (CANAL).

 FONE: (66) 3531-7063

FASIPE – FACULDADE DE SINOP
ESTE CONVÊNIO PROPORCIONA AO ASSOCIADO DA 
ENTIDADE E SEUS FUNCIONÁRIOS DESCONTOS NA 

MENSALIDADE. FONE: (66) 3517-1320

ÓTICAS MATO GROSSO
DESCONTOS DE ATÉ 15% NAS COMPRAS A VISTA 
E 7% A PRAZO COM PARCELAMENTO EM ATÉ 6X, 
EXCETO PARA SERVIÇOS E PRODUTOS DA MARCA 

MONTBLANC. FONE (66) 3531-2988

AGITARE ACADEMIAS
PROPORCIONA AO ASSOCIADO E SEUS 

COLABORADORES DESCONTOS DE 33,7% NAS 
MENSALIDADES. FONE: (66) 3532-6724

FAÇA WEB SITES/MPX
O CONVÊNIO PREVÊ PARA O ASSOCIADO DESCONTOS 

NA CRIAÇÃO SE SITES SENDO: 25% PARA SITES 
INSTITUCIONAIS, 15% PARA SITES COMERCIAIS E 
15% PARA SITES COM VENDAS ON–LINE E AINDA 

A FACILIDADE NO PAGAMENTO QUE PODE SER FEITO 
EM ATÉ 5 VEZES.

COLÉGIO OBJETIVO ALBERT SABIN
PREVÊ DESCONTOS DE 25% NAS MENSALIDADES 
PARA OS FUNCIONÁRIOS E PROPRIETÁRIOS DAS 

EMPRESAS ASSOCIADAS À CDL. 
FONE: (66) 3532-2236

MSD ESCOLA DE PROFISSÕES
SÃO 45% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES DE 

TABELA. ENTRE EM CONTATO COM OS PROFISSIONAIS 
DA MSD E SAIBA QUAIS SÃO OS CURSOS OFERECIDOS 

PELO FONE:  (66) 3531-0355

MICROLINS
ESTE CONVÊNIO PROPORCIONA AO ASSOCIADO DA 
ENTIDADE E SEUS FUNCIONÁRIOS, DESCONTOS NA 

MENSALIDADE. FONE: (66) 3531-3051

FACULDADE - UNIC
CONVÊNIO PROPORCIONA AOS FILIADOS E SEUS 
COLABORADORES DESCONTOS DE ATÉ 20% NAS 

MENSALIDADES. FONE: (66) 3211-2005 E 3211-7377

LABORATÓRIO QUALITÉ
ESTE CONVÊNIO PROPORCIONA AO ASSOCIADO 

DA ENTIDADE E SEUS FUNCIONÁRIOS 
DESCONTOS DE 30%.

FONE: (66) 9620-5555 | (66) 3531-6065

PROSEG
PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO NA SEGURANÇA DO 

TRABALHO LTDA ME – CURSO DE BRIGADA DE 
INCÊNDIO -  VALORES DIFERENCIADOS PARA 

FILIADOS À CDL. FONE (66) 3532-2441

www.sinoptenisclube.com.br

Laboratório

Análises Clínicas

Ortodontia

CRO-MT 105

SE
GURANÇA

TRABALHO

CDL
Sinop

Norte do
Mato Grosso




