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Precisávamos nos modernizar e é isso que estamos fazendo
Luciano Chitolina | Presidente da CDL Sinop
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LUCIANO CHITOLINA
Presidente da CDL Sinop

Pelo atual momento político e econômico 
que o Brasil vivencia inicio deixando 
clara a posição da Câmara de Dirigentes 

Lojistas e da nossa Federação no que diz 
respeito aos últimos acontecimentos. Como 
uma entidade apartidária, mas cada dia 
mais entranhada na política, até mesmo 
para garantir novas conquistas e a ampla 
defesa dos direitos do empresário, temos 
defendido com unhas e dentes nosso país, 
nos posicionando contra qualquer tipo de 
corrupção, venha ela do partido que for.

Aliada as demais entidades municipais, e 
na esfera estadual aliada as federações, a 
CDL e a FCDL tem participado e convocado 
empresários, colaboradores e a população 
para participar das manifestações externando 
o total repudio a corrupção e demonstrando 
apoio as investigações.  

Causa-nos estranheza a última posição 
da Presidente da República de nomear o 
ex Presidente Lula como Ministro e mais 
estranho ainda é o mesmo aceitar o cargo 
que, de brinde, ainda lhe dá foro privilegiado 
nas investigações. Tais atitudes soam aos 
nossos ouvidos como atestados de culpa 
e por isso nos posicionamos mais uma vez 
contra.

Ecoando a decisão de nove entidades 
estaduais, ao lado da FCDL/MT, oficializamos 
também nosso apoio em favor do 
impeachment e da moralidade de nossa 
politica e pedimos a Deus que ilumine nossos 
juristas e governantes para que chegue ao 
melhor resultado ao final deste período 
turbulento.

Finalizando gostaria de alertar os lojistas que 
o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio 
Atacadista e Varejista do Norte do Estado 
de Mato Grosso – SINTRACOM, comunicou 
a CDL de que os salários normativos e 
reajustes dos empregados da categoria para 
2016 ficaram estabelecidos da seguinte 
forma: R$913,00 para os municípios de 
Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde; sendo 
o REAJUSTE SALARIAL de 11,08% (onze 
inteiros e oito centésimos por cento), que 
serão aplicados nos salários de 1º/03/2015 
e valerá a partir de 1º/03/2016. Aos 
empregados que foram contratados após 
1º/03/2015, receberão reajuste proporcional 
ao tempo de sua admissão, ressalvando que, 
considera-se mês completo aquele em que 
tiver 15 dias ou mais de sua admissão.

Também ficou mantida a concessão do 
percentual de 1,00% (um inteiro por cento) 
aos empregados que, em 01/03/2016 
tenham completado na mesma empresa 05 
(cinco) anos ininterruptos de serviço, a título 
de Adicional por Tempo de Serviço. Os valores 
estão definidos na Convenção Coletiva de 
Trabalho 2016/2017, conjuntamente com a 
FECOMÉRCIO de Cuiabá-MT., não havendo 
possibilidade alguma de alteração. Portando 
fique atento aos reajustes para não ter 
problemas com sua equipe

Um ótimo neste mês de Abril a todos!

Luciano Chitolina
Presidente
CDL Sinop - A Força do comércio, a força de Sinop!
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Infelizmente o Brasil está sempre atrasado 
em relação aos países do chamado primeiro 
mundo. Talvez isso seja uma questão 

cultural, resquícios do colonialismo que ainda 
trazemos em nosso âmago. Ou talvez porque 
vivamos sob o comando de governos míopes, 
incapazes de enxergar as oportunidades.  Ou 
poderíamos acreditar que o sistema elétrico 
brasileiro esteja nas mãos de determinados 
grupos políticos que preferem queimar carvão 
em usinas termoelétricas, degradando o meio 
ambiente, do que proporcionar condições 
favoráveis para que cada um gere sua própria 
energia elétrica através do sol.  Uma fonte 
de energia limpa, uma tecnologia 100% 
comprovada e já utilizada a mais de 30 anos 
mundo afora.
Enquanto alguns países com muito menos 
insolação, que por definição é quantidade de 
radiação proveniente do Sol que incide sobre 
uma superfície na terra, tem em sua matriz 
energética uma boa contribuição da energia 
solar, o Brasil ainda dá seus primeiros passos.  
Embora ainda represente apenas 0,8% da 
matriz elétrica mundial, a energia solar se 
tornou a fonte que mais cresce.
No Brasil, segundo dados da ANEEL, são 
atualmente 37 usinas solares, totalizando 
26,92 MW de capacidade de geração. Desde 
2012 até outubro de 2015 foram instaladas 
1.233 unidades geradoras com a fonte solar 
fotovoltaica. Estimativas governamentais 
indicam que até 2024 cerca de 1,2 milhão 
de unidades consumidoras produzirão sua 
própria energia, totalizando 4,5 GW de 
potência instalada.
O passo inicial deu-se no ano de 2012 
quando a ANEEL publicou a Resolução 
Normativa nº 482, criando o Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica, que 
permite que o consumidor instale pequenos 
geradores (tais como painéis solares 
fotovoltaicos e microturbinas eólicas, entre 
outros) em sua unidade consumidora e troque 
energia com a distribuidora local com objetivo 
de reduzir o valor da sua fatura de energia 
elétrica.

Em novembro de 2015, a ANEEL promoveu algumas alterações na referida Resolução. Segundo 
as novas regras, que começaram a valer a partir de 1º de março de 2016, é permitido o uso 
de qualquer fonte renovável, além da cogeração qualificada, denominando-se microgeração 
distribuída a central geradora com potência instalada até 75 quilowatts (KW) e minigeração 
distribuída aquela com potência acima de 75 kW e menor ou igual a 5 MW (sendo 3 MW 
para a fonte hídrica), conectadas na rede de distribuição por meio das instalações de unidades 
consumidoras.
Quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à energia consumida 
naquele período, o consumidor fica com créditos que podem ser utilizados para diminuir a fatura 
dos meses seguintes.
De acordo com as novas regras, o prazo de validade dos créditos passou de 36 para 60 meses, 
sendo que eles podem também ser usados para abater o consumo de unidades consumidoras 
do mesmo titular situadas em outro local, desde que na área de atendimento de uma mesma 
distribuidora. Esse tipo de utilização dos créditos foi denominado “autoconsumo remoto”.
Outra inovação que a revisão da norma trouxe diz respeito à possibilidade de instalação de 
geração distribuída em condomínios (empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras). 
Nessa configuração, a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em porcentagens 
definidas pelos próprios consumidores.
A ANEEL criou ainda a figura da “geração compartilhada”, possibilitando que diversos 
interessados se unam em um consórcio ou em uma cooperativa, instalem uma micro ou 
minigeração distribuída e utilizem a energia gerada para redução das faturas dos consorciados 
ou cooperados.
Com relação aos procedimentos necessários para se conectar a micro ou minigeração 
distribuída à rede da distribuidora, a ANEEL estabeleceu regras que simplificam o processo: 
foram instituídos formulários padrão para realização da solicitação de acesso pelo consumidor. 
Adicionalmente, a partir de janeiro de 2017, a solicitação e o acompanhamento do pedido de 
conexão à rede da distribuidora poderá ser feito pela internet.
            Paralelamente a isso, o governo federal isentou os micro/miniprodutores de energia 
do pagamento de PIS e COFINS sobre a energia gerada. Nessa leva de boas notícias, o 
governo do estado de Mato Grosso finalmente anunciou que desde janeiro de 2016 os micro/
miniprodutores de energia estão isentos da cobrança de ICMS sobre a energia gerada. Com 
essas medidas o payback (tempo de retorno do investimento) diminuiu de 10 a 12 anos para um 
tempo médio de 6 anos. Lembrando que um sistema construído com produtos de qualidade tem 
a garantia de que daqui a 25 anos estará gerando pelo menos 80% do inicialmente projetado.
Lembrando que é fundamental neste processo, para se evitar dores de cabeça, que o cliente 
prefira empresas idôneas que tenham em seu quadro, profissionais devidamente habilitados 
para tal. E considerando que os equipamentos utilizados tem a finalidade de converter corrente 
contínua em corrente alternada, mudando a sua forma de onda e ainda que é necessário 
possuir embasamento teórico de eletrônica de potência, circuitos elétricos de corrente 
contínua, circuitos elétricos de corrente alternada, eletrônica analógica, eletrônica digital, 
para compreender o funcionamento e projetar os sistemas de micro e mini geração de energia 
elétrica, não há outro profissional habilitado senão o engenheiro eletricista. Fora disso não há 
como prover a devida proteção à vida humana e aos bens imóveis das unidades geradoras. É 
preciso atenção contra a ação de leigos e profissionais não habilitados.
Enfim, a energia solar no Brasil ainda engatinha e está longe da situação ideal, mas hoje ela já 
está ao nosso alcance e pode de fato eliminar nossa conta de energia então esteja a frente do 
seu tempo, seja um pioneiro da energia solar em Sinop!
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Energia Solar!

“

“

 Ela está ao seu alcance e pode zerar a sua conta de energia!

EDUARDO DELMONDES GÓES é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal
de Santa Catarina e proprietário da empresa EFFICIENCE ENERGIA que desenvolve e implanta
projetos de micro/minigeração de energia solar fotovoltaica. Contato: edu.goes@yahoo.com.br
edu.goes@brturbo.com.br, Telefone: (66) 3532-7731 / 9985-2395

Por EDUARDO DELMONDES GÓES
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O direito com consumidor, regrado pela lei 8.078/90, vem a 
cada dia se construindo e tornando-se cada vez mais forte nas 
relações e obrigações consumeristas.

Assim, a Lex Mater (Lei Mãe) de 1988, com sua total fidelidade 
de aplicação das normas, previu, naquele tempo, a construção da 
legislação do consumidor, tornando-se um direito individual e coletivo, 
onde, é de obrigação do Estado promover e fazer-se aplicar o referido 
direito.
Com isso, temos a clara explicação no CDC (Código de Defesa do 
Consumidor) do que vem a ser consumidor e fornecedor em seus 
artigos 2° e 3° que basicamente dizem que Consumidor é quem 
adquire ou utiliza produtos e serviços e o Fornecedor é quem vende 
estes produtos e serviços.
Costumas o uso da legislação que trata sobre a precificação de 
produtos em vários setores e maneiras, que, possam cada vez mais 
deixar o consumidor informado, de maneira clara e ostensiva, caso não 
ocorra tal informação (art. 36, CDC), o fornecedor incorrerá em prática 
abusiva (art. 39, CDC) e o CDC rechaça a famigerada propaganda 
enganosa conforme preceitua (art. 37, CDC), que se refere o tema aqui 
tratado, conforme consta na lei 10.962 de 2004.
Temos assim, a base legal de precificação em produtos diversificados, 
podendo até o fornecedor escolher a forma de como precificar, como 

Por CRISTIANO PEIXOTO DUARTE, Advogado - OAB/MT 11.432 A, Mestre em Direito Constitucional

Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais de venda direta ao 
consumidor obrigados, ao anunciar desconto, promoção ou liquidação, 
a divulgar o valor original e o promocional para que o desconto seja 
percebido de forma clara e precisa.

Não podendo deixar de citar, mais uma vez que, se a informação não for clara, precisa, ostensiva, ocorrerá em práticas abusivas com a cominação 
legal dos artigos 37 e 39 do CDC. Sabe-se comezinho que, se o valor do produto ou o serviço sofrer elevação de preço sem a devida justificativa, 
para que, a posteriori divulgar liquidações, promoções e ou descontos, será também incurso no art. 39, X, também do CDC. Nesse diapasão 
é muito importante colocar que o órgão de Defesa do Consumidor – PROCON’S, de oficio requerem as notas fiscais de aquisição da referia 
mercadoria, produto, para comprovar a ilegalidade e abusividade.  
A publicação da Lei 10.382 de 17 de março deste ano corrente, sobre a matéria que aqui se trata, veio definitivamente consolidar o entendimento 
do Procon’s não só a nível Estado mais sim a nível Brasil.

Lojista, a CDL tem uma Assessoria Jurídica coordenada pelo advogado Orlandir Da Rold – OAB/MT 7184-B a sua disposição, em caso de dúvidas 
entre em contato na CDL pelo telefone (66) 3511 1400.

Art. 2º O produto com o preço original não poderá ser divulgado como 
oferta, promoção ou liquidação

exemplo cristalino supermercados, magazines dentre outros formatos 
de lojas que comercializam produtos diferenciados e diversificados, 
quais sejam, sendo etiquetar o produto, verificação por leitor de código 
de barras ou precificação referencial.
Não podemos perder de vista os produtos de pequena quantificação 
ou fracionados, que compete ao fornecedor informar o valor unitário e 
trazer a baila as informações básicas sobre peso, medida, capacidade, 
volume, massa, data de validade, claro, isso irá sofrer ajustes conforme 
o produto ora exposto. Cabendo ressaltar que essa regra não se aplica 
aos medicamentos.
       Subsidiando a Legislação Federal 10.962/2004, o Legislador 
Estadual – Mato Grosso, foi muito feliz em também,  ao legislar sobre 
tal matéria (competência concorrente, art. 24, V, CF/88) só que em 
um outro foco, qual seja: A precificação de produtos em promoção, 
liquidação ou descontos.
O que se muda? Muita coisa, pois, o fornecedor ao divulgar uma 
promoção, descontos, liquidações, passara ter o dever e obrigação 
legal em informar nas etiquetas, anúncios dentre outras formas de 
publicidade,  o valor real do referido produto e o seu valor com o 
desconto, promocional e ou em liquidação conforme preleciona a Lei 
10.382/2016, senão vejamos:

Fique atento as novas regras de precificação
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01 • Dia da Mentira
02 • Dia do Propagandista 
04 • Dia Nacional do Parkinsoniano
07 • Dia do Jornalismo, Dia do Médico 
Legista, Dia Mundial da Saúde
08 • Dia da Natação, Dia do Correio, Dia 
Mundial do Combate ao Câncer
09 • Dia da Biblioteca
10 • Dia da Engenharia
12 • Dia do Obstetra
13 • Dia do Office-Boy, Dia dos Jovens
15 • Dia Mundial do Desenhista
16 • Dia da Voz
18 • Dia Nacional do Livro Infantil, Dia de 
Monteiro Lobato
19 • Dia do Índio, Dia do Exército Brasileiro
20 • Dia do Diplomata
21 • Tiradentes, Dia da Polícia Civil e Militar
22 • Descobrimento do Brasil, Dia da Força 
Aérea Brasileira, 
23 • Dia de São Jorge, Dia Mundial do 
Escoteiro
24 • Dia do Agente de Viagem
25 • Dia do Contabilista
26 • Dia do Goleiro
27 • Dia da Empregada Doméstica
28 • Dia da Sogra

ABRIL

DATAS
COMEMORATIVAS

D S T Q Q S S

Nova Casa Brasil Imobiliária
Pisorâmica
Líder Imóveis e Seguros
Gilmar Gesso
Dias Panfletagem Comercial
Thompson Cirurgia Plástica
Mult Vale Cartões

FILIADOSCDL
MARÇO

IPTU 2016 : Guias podem ser emitidas pelo site.

Tacin prorrogada para 29 de abril

Já está disponível na página www.sinop.mt.gov.br, a opção eletrônica que permite 
a emissão do IPTU 2016. Basta acessar o endereço eletrônico, clicar no poup-up 
“Imprima aqui seu IPTU 2016”,  digitar o CPF ou Inscrição Imobiliária do imóvel, 

digitar as letras de confirmação e selecionar a opção de pagamento em cota única
ou parcelado. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) terá a primeira parcela
de vencimento ou cota única marcada para o dia 11 de abril, podendo parcelar em até 
seis vezes. O contribuinte que preferir parcelar o IPTU terá o vencimento em todo dia 
11 de cada mês.

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz) prorrogou para 29 de abril 
o prazo para recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio (Tacin) 
referente a 2016 como consta na Portaria nº 50/2016/Sefaz, publicada 

no Diário Oficial do dia 23 de março. A Tacin é paga por todos os contribuintes 
do comércio, indústria e prestadores de serviços do Estado localizados nos 18 
municípios mato-grossenses que contam com unidades do Corpo de Bombeiros. O 
valor arrecadado é revertido integralmente para o reaparelhamento da corporação. 
O valor a ser pago por cada contribuinte é definido por critérios como atividade 
desenvolvida, tamanho da empresa e taxa de risco que oferece.
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CDL e FCDL na luta pelos direitos dos Empresários 
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Desde o ano passado a Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas de 
Mato Grosso tem conversado com o 

governo estadual para definir mudanças na 
cobrança do ICMS. No ultimo dia do ano foi 
publicado o Decreto 380/2015 que pegou 
empresários e contadores de surpresa e o 
dialogo acalorou-se na tentativa de que as 
mudanças impostas fossem negociadas para 
que não haja aumento de impostos. O clamor 
da classe produtiva do estado foi tão forte 
que o Governador prorrogou já por duas 
vezes o Decreto, além disso, foi montada 
uma comissão que esta tratando sobre este e 
outros assuntos no que diz respeito a reforma 
tributaria do estado.
A ultima reunião dos empresários da 
indústria, do comércio e do agronegócio, de 
todo o Estado, aconteceu dia 17 de março 
onde foi apresentada a metodologia de 
trabalho que será utilizada pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) para elaborar o projeto 
do novo Código Tributário de Mato Grosso.
O diretor adjunto de Mercado da FGV, 
professor José Bento do Amaral, disse que o 
primeiro passo para a elaboração da minuta 
do projeto de reforma tributária será coletar 
todas as informações que existem sobre o 
assunto. Para isso irá ouvir os empresários, 
conhecer as angústias e necessidades, para 
que a proposta seja elaborada em conjunto. 
O cronograma inicial é que o trabalho seja 

realizado em oito meses, mas a meta é reduzir 
esse prazo para cinco meses.
O presidente da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas (FCDL), Paulo Gasparotto, 
reclamou da falta de segurança jurídica 
para os empresários trabalharem com 
tranqüilidade e se colocou à disposição 
da FGV para contribuir com propostas de 
melhorias. 

Linhas de crédito do FUNDEIC 
Como membro do Conselho de 
Desenvolvimento Empresarial (Cedem) a 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
(FCDL-MT) defendeu a destinação de R$ 15 
milhões do Fundeic para micro e pequenas 
empresas durante o ano de 2016. Este é o 
maior volume de recursos liberados pelo 
fundo nos últimos 12 anos.
Ficou definido que do montante de 
recursos disponíveis para aplicação anual, 
51% serão destinados às micro e 49% às 
pequenas empresas. “Esta é a importância 
da participação da entidade no Conselho, 
conseguimos trabalhar em defesa dos micro 
e pequenos”, destacou Célio Fernandes, da 
FCDL.
As linhas de crédito serão administradas 
pela Agência de Fomento de Mato Grosso 
(MT-Fomento) e devem ser divulgadas 
agora no mês de abril. O presidente da 
FCDL chama atenção dos micro e pequenos 

empreendedores do Estado para que 
acompanhem esse processo e se preparem 
para usufruir dessa linha de crédito. “Vamos 
dar ampla divulgação para que o recurso 
possa ser bem aproveitado, para que fomente 
o crescimento o que será muito importante 
nesse momento, com o cenário econômico 
atual”, destacou Paulo Gasparoto.
De acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Mato 
Grosso, Seneri Paludo, poderá acessar às 
linhas de crédito toda e qualquer empresa 
constituída, devidamente formalizada e 
que cumpra os requisitos necessários para 
análise e concessão de crédito. Entre os itens 
financiáveis estão a implantação de novos 
empreendimentos, expansão ou diversificação 
da capacidade produtiva, estruturação 
e fortalecimento de cadeias e arranjos 
produtivos locais, inovação e modernização 
tecnológica e ações de recuperação ou 
preservação ambiental, entre outros.
Fonte: Assessorias da Sefaz e da Sedec-MT
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O certificado digital é um documento eletrônico que possibilita 
comprovar a identidade de pessoas físicas, empresas e sistemas, 
para assegurar as transações online e a troca eletrônica de 

documentos, mensagens e dados, com validade jurídica.

Diversos segmentos da economia já utilizam a certificação em suas 
atividades. Essas áreas utilizam a tecnologia que certifica a autenticidade 
dos emissores e destinatários dos documentos eletrônicos, garantindo sua 
privacidade e inviolabilidade.

O SPC BRASIL está credenciado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência 
da República, e o órgão que credencia empresas a fornecer certificados 
padrão ICPBrasil. A certificadora do SPC Brasil está presente em 260 
entidades,
de 20 estados, e de novembro de 2011 a dezembro de 2014 emitiu 
184.843 certificados.

Os certificados digitais podem ser aplicados em diversas situações, como:
• Envio de FGTS para a Caixa Econômica Federal 
(Conectividade Social ICP)
• Substituição da Nota Fiscal modelo 1 ou 1 A pela
 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
• Entrega do SPED Contábil e Fiscal;
• Prontuário Eletrônico para médicos e enfermeiros;
• Petição Eletrônica para advogados;
• Obtenção de bolsas de estudo nos cursos de graduação pelo ProUni;
• Procurações Eletrônicas.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO E-CNPJ:
Documento de constituição, ( Estatuto, Contrato social, requerimento 
de empresário, Certificado de Micro Empreendedor Individual) + última 
alteração contratual (se houver); devidamente registrados nos órgãos 
competentes;
Documentos de Eleição da diretoria vigente, quando aplicável;
Cartão CNPJ atualizado;
Caso a última alteração contratual esteja junto com a consolidação,
não será necessário o documento de constituição.

BENEFÍCIOS
• Segurança nas transações eletrônicas;
• Assinatura digital de documentos e e-mails, garantindo sua autenticidade;
• Redução de custos;
• Desburocratização dos processos;
• Redução de tempo nas transações;
• Eliminação de papéis.

Para aquisição do seu certificado digital, compareça a CDL 
e escolha o certificado que melhor se enquadra nas suas 
necessidades. A CDL emite os seguintes certificados:

e-CNPJ A1 ou A3 (2 e 3 anos) nas opções com
CARTÃO, LEITORA, EM TOKEN ou SEM MÍDIA
 
e-CPF A1 ou A3 (2 e 3 anos) nas opções com
CARTÃO, LEITORA, EM TOKEN ou SEM MÍDIA 

Informações (66) 3511-1400
ou certificadodigital@cdlsinop.com.br ou sueli@cdlsinop.com.br

Para emissão do e-CPF é obrigatório que o representante legal 
apresente pessoalmente os seguintes documentos (ORIGINAIS):
Documentos de identificação (Carteira de Motorista, Registro Geral – 
RG, Passaporte, Carteira Profissional, como CRC, OAB, CREA, CRM); 
CPF – CPF-Cadastro de P F. 
Comprovante de endereço emitido há no máximo três meses (contas 
de água, luz, telefone, gás, onde conste o nome do titular);
Entende-se por documentos de identificação – Carteiras de identidade 
instituídas por lei, com foto e fé pública no território nacional.
Documentos emitidos com prazo de validade precisam estar vigentes.
Para obter acesso no canal Conectividade Social, é necessário inserir o 
PIS ou CEI, no ato da validação presencial.

Os melhores preços do mercado você encontra na CDL Sinop, além de 
convênios que podem reduzir ainda mais seus custos. Visite a CDL e 
faça o seu Certificado Digital conosco.
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op AGN IMOBILIARIA
ENFLOR JARDINS
IVANIR AUDETE MORENO
AGROMAVE
BOA TERRA AGRONEGOCIOS
LAVADOR CREMO CAR
CNA
RAITER - AR FRIO
COMETA PRÉ - MOLDADOS
MUNK SERVICOS HIDRAULICOS
MARMORARIA ARTE REAL
THOMPSON CIRURGIA PLASTICA 
LIDER CONSTRUÇOES ELÉTRICAS
CREDBOM
POSTO TEXAS
AGUA FORTE
HIDROCENTER - MATERIAIS 
FACA WEB SITES
ARTEC - AR CONDICIONADO 
TV CIDADE CANAL 04
AUTO ESCOLA MERIDIONAL
CONSTRULOCK
J.N. MOTO PECAS
PIONEIRA AGRICOLA
CASA DAS CORES
DINAMICA AGRO NEGOCIOS
COMPENSADOS SÃO JOSÉ
DROGARIA PRIMAVERAS
MORIA IMOBILIARIA
WEVERTON PEREIRA RUPOLO
IMOBILIARIA VIEIRA & PRADO
LINK MONITORAMENTO
BOLA AO AR
AUTO POSTO PARANA�
CENTRO ÚTIL
CONSTRUTORA HIKARI
OBA OBA CENTER
PADARIA GENTE FELIZ
JO STORE
MULTFLEX
INVIOLAVEL MONITORAMENTO
CONFECÇOES BELA CHIK
DATAPLUS
SAMUCA GÁS
MEGA MODAS
PETRO RIO
POSTO TREVAO
LEO MUDANÇAS
CASA DAS MOTOS
AUTO PEÇAS E MECANICA STRACK
SUPERMERCADO ARAGUAIA
MEC ROLAMENTOS
PLOTER ONLINE IMPRESSO DIGITAL
REI DO PANO
BELA RAINHA
ALIANCA CORRETORA DE IMOVEIS
CASTRILLON AUTOPECAS
EXECUTIVA AGENCIA DE EMPREGOS
LINDA COIFFEUR
MONTEVEDE MADEIRAS
CERRADUS COMERCIO DE PNEUS
OTICA PARANA
RANCHO FUNDO ARMAZENS GERAIS
NUTRINOP RAÇOES
CENTRAL VEICULOS
ALINE CRISTINA ETGES OLIVEIRA
PRONTOVET
PORTO TINTAS

ANISIO GONÇALVES NOGUEIRA
CLAIR MULLIG

IVANIR AUDETE MORENO
NOE LUIZ DA SILVA FILHO

DALVELI RAQUEL SICHESKI
MARCOS PINTO DE CARAVLHO

MARINA SÁ� ROSSANI
SOELI RAITER

ANTONIO VINICIUS PIOVEZAN
EDER DJHONE ALENCAR GOMES

RITA DE CÁSSIA G COURA MOURA
ESTELA FERREIRA DAVID

GENÉIO PICHLER
KEILA DA SILVA HERCULANO FERREIRA

MARCILENE GUEIROS DE CARVALHO
ELIS REGINA PARIS

MARCELO MENANI
MARCOS PAULO DE O SILVA FILHO

MAURICIO GELSON GONÇALVES
ROBERTO DOERNER

ROSELI DE FATIMA QUINTANA
GESSIONE NUNES DA SILVA

JOSE NIVALDO VIANA
DOUGLAS VIEIRA RODRIGUES

EDUARDO JOSÉ DUTRA
FRANCIELLI CRISTINA BERTONCELLO

JULIANO CEZAR CRACO
KEIDIELI PEREIRA

PAULO HENRIQUE PASCHOAL
WEVERTON PEREIRA RUPOLO

CEZAR ROBERTO SAES RODRIGUES
DIEGO LINCOLN HANGAI

DIRCE SALETE MARTINI PEDRAZANI
EDUARDO MARIN

JOSE CORREIA FILHO
ROGERIO YABIRU

RUBENS A RIBEIRO DE MENDONÇA
ALMIR PINHEIRO DO AMARAL

JOSELIA ZOCH
REGIANE FABRICA DE PINHO TEIXEIRA

CEZAR GENTIL ZANCO
CLOVES JOSE LONGO

EDSON MATIAS BACKES
ERASMO SANTOS DA LUZ

NILO BRISOT
JONAS DE PAULA
JONAS DE PAULA

JOSE LEOMAR DOS SANTOS
OLAIR R BORGES DOS SANTOS

SANDRA MARA SCHIDEL
CLARICE ZBORALSKI

EDSON CHOCHIQUIA FILHO
EVERTON LUIZ MANTOVANI

GERALDO ELSON DE LIMA
IRONICE DUQUE

JEFERSON INACIO
LUPERCIO LOPES AGUILERA

MARIA LUIZA SUSSAI
PATRICIA MICHELE DE ALMEIDA SOUZA

RENATO LUIZ LENZI
DANIEL FERRARINI PISONI

ELIEZER LERMEN
ROSSANA LOPES ROSSANI

VANESSA DE CARLA HEMSING ENGERS
ADLEY JUNIOR TAVARES MACHADO
ALINE CRISTINA ETGES DE OLIVEIRA

DUARTE ALVES DE ARAUJO
IVO ALVES PORTO

01/ABR
01/ABR
01/ABR
01/ABR
02/ABR
02/ABR
02/ABR
02/ABR
04/ABR
04/ABR
04/ABR
05/ABR
05/ABR
05/ABR
05/ABR
06/ABR
06/ABR
06/ABR
06/ABR
06/ABR
06/ABR
07/ABR
07/ABR
08/ABR
08/ABR
08/ABR
08/ABR
08/ABR
08/ABR
08/ABR
09/ABR
09/ABR
09/ABR
09/ABR
09/ABR
09/ABR
09/ABR
10/ABR
10/ABR
10/ABR
11/ABR
11/ABR
11/ABR
11/ABR
11/ABR
12/ABR
12/ABR
12/ABR
12/ABR
12/ABR
13/ABR
13/ABR
13/ABR
13/ABR
13/ABR
13/ABR
13/ABR
13/ABR
13/ABR
13/ABR
14/ABR
14/ABR
14/ABR
14/ABR
15/ABR
15/ABR
15/ABR
15/ABR

15/ABR
15/ABR
16/ABR
16/ABR
17/ABR
17/ABR
17/ABR
17/ABR
18/ABR
18/ABR
18/ABR
18/ABR
18/ABR
19/ABR
19/ABR
19/ABR
20/ABR
20/ABR
20/ABR
20/ABR
20/ABR
20/ABR
20/ABR
21/ABR
21/ABR
21/ABR
21/ABR
22/ABR
22/ABR
22/ABR
22/ABR
23/ABR
23/ABR
23/ABR
23/ABR
23/ABR
24/ABR
24/ABR
24/ABR
25/ABR
25/ABR
25/ABR
25/ABR
25/ABR
25/ABR
25/ABR
25/ABR
26/ABR
26/ABR
26/ABR
26/ABR
26/ABR
26/ABR
26/ABR
26/ABR
27/ABR
27/ABR
27/ABR
27/ABR
27/ABR
28/ABR
29/ABR
30/ABR
30/ABR
30/ABR
30/ABR
30/ABR

IVONE MARLI WARPECHOWSKI
NERI PAULI

ANDERSON FRAGA
JULEMAR RETAMAR DE LIMA

DIEGO DE LIMA MONTEIRO
LENIRA SCHABARUM SANTOS

RODRIGO DE LIMA PINTO
RONALDO APARECIDO HILARIO

CASSIA MITIKO SACUNO
CELSO DE PAULA CORDEIRO
HELOISA HELENA PIOVESAN

THAISE LIMA FERREIRA
VALMOR BRESSAN
ANNA DE CAMPOS

GRACIELLE PINHEIRO DA SILVA
ROGERIO CESAR GROTTA

CELSO TODESCATTO
DANIELA HIROTA GASQUES

ELOIS FONTANA
GENOR FRANCISCO EMILIO MENEGATTI

LUIZ LEONARDO MENZEL
SOLANGE GIRARDI MOREIRA

VIVIANE AKIKO KASAI
FERNANDO ANTONIO FILLA

JAIME SILVANO FRACASSI
JEAN ALFREDO PARAIBA

SONIA RODRIGUES DA SILVA
DIOGO EDUARDO MIGLIORINI

LUCIANE ANDRIGHETTI
MARIUZA PEREIRA MACHADO

NAJEIB KADRI
CLEVERSON MESQUITA CASSIANO

GILBERTO BONFANTI
KELLEN THAYANNE HANGAI

KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS
LUCIMAR ANDRE SCHWENGBER

CRISLEIDE RIBEIRO SANCHES
ELVIO ZANINI

MAURO REBEQUE
AMELIA CRISTINA DALMAZO FERREIRA

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
BERNADETE P. DOS SANTOS

CEZAR LUIZ BIAZUS
LETICIA TERESINHA BATISTELLA NEVES

LUCIANE PORTES
PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI

RAFAEL TEIXEIRA ARANTES
GISELIA ALVES DE MEIRA NOVAIS

JULIANA KRUG
MARCO AURELIO CARDOSO

MARIA DA GRAÇA PEPINELLI MARTINS
MILTON RAMBO

ODAIR PEREIRA CARDOSO
OZORIO FLAVIANO FINGER

WILMA FATIMA DE LIMA SILVESTRIN
AMANDA ESTRELA MENDES

DAMIANA APARECIDA DOS SANTOS
EDSON LUIZ DARIVA

JOSE MARIA VIEIRA NEVES
MARLON PAVANELLO

MARCIO KRITIAN DA SILVA
CLAUDIO ALVES RAMOS DE SOUZA

CLEITON LAZZAROTTI
DOUGLAS KARSBERG

JAIR LUIZ FACCIO
MARICENE BOSCOLI DIAS

VOLMIR ANTONIO DE PAULA

SORVETES MARAVILHA
DROGARIA NERU
PISO BOM
FORTEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS
DIEGO MONTEIRO ASSESSORIA 
SOL DA TERRA MODA EVANGELICA
EFICAZ CONTABILIDADE
LOJA NOSSA
POSTO AEROPORTO
IMOBILIARIA NAÇOES
COMETA PRE - MOLDADOS
DROGARIA AEROPORTO
VIANORTE VEICULOS
COLEGIO JEAN PIAGET
GRACIELLE PINHEIRO DA SILVA
RG SOM ACESSORIOS
MARMORARIA TODESCATTO
PICA-PAU SPORT ‘S
ELLO COMERCIO DE CONFECCOES
FIGUEIRAS 
RIO GRANDE MATERIAIS
CLEAN AR CONDICIONADO
UNNIPAZ 
COMAGRAN
AUTO PECAS SIGA BEM
FERMAD
SABOR DA FRUTA
MG PAPELARIA
FARMAMED - FARMACIA
D’ LUMAR COSMETICS
KADRI INFORMATICA
CM AUTO ELETRICA
TELHAS BONFANTI
LINK MONITORAMENTO
S.O.S CELULAR
PISORAMICA
AUTO PECAS SIGA BEM
ZANINI AGRO SHOPPING
SELECT INFORMATICA
PAM RESTAURANTE E CHURRASCARIA
CAIADO PNEUS 
JEITO DE MULHER
ELETRONOP
OTICA VISÃO
LU’A A DOIS  SEX SHOP
ITACIARA MOTORS
RAFAEL TEIXEIRA ARANTES
DIDA AUTO CENTER
INVEST BEIRA RIO 
TECNO BOMBAS
M. MODAS
BATERIAS E AUTO ELETRICA SATURNO
FARMACIA SÃO GABRIEL
AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA
CDG SINOP
VIDROLIGHT
LEO MUDANÇAS
MADUREIRA MARMORES
OTICA VISÃO
BIOCLINICO
IMPORCATE
AUTO ESCOLA CELESTE
CLINICA DENTARIA ORAL NORTE
DISNORTE
L.E PORTAS E JANELAS
M B DIAS IMOVEIS
SINOP CLIMA

ANIVERSARIANTES MARÇO 2016
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Protestos Contra Corrupção

A CDL está engajada com as demais entidades da cidade e grande parte da população na luta contra a corrupção e tem participado ativamente dos 
manifestos inclusive fazendo convocações. 

Dia do Consumidor

A CDL juntamente com a ACES e Ecocentauro participaram do Mutirão de Renegociação das Dividas promovido pelo PROCON.
Cerca de 20 empresas compareceram e resgataram dividas junto a seus clientes.

CAE - Centro de
Atendimento Empresarial

CDL Apoia
Centro SocioeducativoInclusão SocialACOAS/ Luz do Amanhã

Em breve Sinop passará a contar 
com o CAE e a CDL é uma 
importante parceira do governo 
do estado e da prefeitura neste 
projeto 

A CDL Sinop continua cobrando 
do Governo do Estado, Prefeitura 
e Câmara de Vereadores a 
construção de um Centro 
definitivo para jovens infratores.

A oportunidade de emprego para 
deficientes físicos foi tema de 
reunião na CDL Sinop.

As reuniões da Associação 
que coordena o Projeto Luz do 
Amanhã acontecem na CDL Sinop 
mensalmente

Dia da Mulher Equipamento para o Aeroporto

As colaboradoras da CDL foram 
homenageadas com flores no dia 
08 de março.

CDL prestigiou a posse do Bispo 
Dom Canisio e despedida de 
Dom Gentil que passa a ser Bispo 
Emérito. 

CDL testemunhou a ação da 
Colonizadora Sinop de doar novos 
equipamentos para o aeroporto 
municipal.  

CDL prestigiou a visita do Secretario 
Estadual de Segurança a Sinop. 
Na ocasião o secretario entregou 
novas motos para PM e conheceu o 
projeto Luz do Amanhã.

Entrega de Motos para PM Posse do Bispo 
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Inflação e Cesta desaceleram mas população sente impacto mesmo assim

A pesquisa realizada mensalmente pelo CISE - CENTRO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS da Unemat em parceria com a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Sinop verificou que o Índice de Preços ao Consumidor – IPC apresentou uma alta de 0,62% no mês de fevereiro.
Segundo o economista Udilmar Carlos Zabot houve uma retração na pressão sobre o nível de preços locais, frente ao que se observou 

no mês anterior. Com este resultado, a inflação acumulada em Sinop nos últimos 12 meses é 8,99%. Considerando somente 2016, os preços já 
acumulam alta de 1,63%. Comparativamente à inflação brasileira, a inflação em Sinop foi relativamente menor. O IPCA em Janeiro, divulgado 
pelo IBGE, foi de 0,90%. “Este mês, o grupo ‘Alimentação’ deu folga à inflação, com variação média nos preços de apenas 1,15%, o que gerou 
impacto de apenas 0,02% no IPC. Por outro lado tivemos altas nos grupos ‘Saúde e Cuidados Pessoais’ e ‘Vestuário’. Os produtos farmacêuticos, 
com alta média de 39,0% pressionaram os preços impactando o IPC em 0,15%”, explica o economista. 

Ainda avaliando fevereiro a cesta básica em Sinop ficou 
significativamente mais barata. Se em Janeiro ela custava R$ 484,66 
agora caiu para R$ 423,66 em Fevereiro, o que representa uma 
diminuição de 12,58% no período. Com esse resultado a cesta básica 
retorna ao nível de preços de Novembro e Dezembro do ano passado. 
Cabe destacar os seguintes produtos: Leite (-15,63%), Arroz (-11,61), 
batata inglesa (-45,72) e tomate (-38,98). A farinha de mandioca, 
na contramão dos demais produtos, apresentou alta de 73,21% em 
relação ao período anterior. A em Sinop acompanha o que acontece 
em outras regiões. Segundo o DIEESE, também houve queda no preço 
da cesta básica em outras capitais como São Paulo (-1,10%), Brasília 
(-2,89%), Campo Grande (-6,00%), Goiânia (-4,29%) e Cuiabá (-4,83%). 

O ICE representa a média aritmética de dois indicadores: o Índice de 
Atividade Econômica (IAE) e o Índice de Expectativas do Empresário 
(IEE). No mês de março houve uma alta de 6,59% no Índice de 
Confiança Empresarial ICE (97) com relação ao apurado no mês 
de fevereiro (91), permanecendo abaixo dos 100 pontos, ou seja, 
mesmo com a alta no índice o pessimismo dos empresários continua 
superando o otimismo neste momento.  Houve uma alta na avaliação 
da situação atual (IAE) e uma pequena queda na expectativa futura 
(IEE). O IAE, que afere o desempenho atual da economia, apresentou 
um aumento de 16,87%.  Já o IEE, que mede a expectativa para 
os próximos três meses, apresentou uma leve queda de 2,02% em 
comparação ao mês de fevereiro. 
“O ICE permanece abaixo de 100 pontos desde junho do ano passado, 
sendo este o decimo mês que o pessimismo do empresário supera o 
otimismo mesmo com a alta de todos os indicadores do IAE, fazendo 
com que o ICE continue abaixo dos 100 pontos. Este cenário de 
pessimismo durante todo esse tempo já era esperado devido à crise 
política e econômica que o país se encontra. Contudo, dada a força do 
setor agrícola na região e a diversificação da economia sinopense, a 
crise não teve impacto tão significativo em Sinop quanto a de outras 
cidades brasileiras”, concluiu o economista Udilmar Carlos Zabot.

Nesta pesquisa o CISE entrevistou a população também e perguntou 
se eles têm notado aumento dos preços nos últimos 3 meses em alguns 
itens selecionados. O resultado é que a população sente a inflação 
especialmente quando o assunto é a alimentação e transporte. Assim 
os entrevistados ficaram divididos da seguinte forma (22%) têm notado 
aumento na alimentação no domicilio, (14%) notaram na alimentação 
fora do domicilio, transportes (18%), vestuário (6%), saúde (4%), móveis 
(3%), Eletrônicos (3%), impostos (20%) e outros itens (10%).
O reflexo da crise também foi tema de pergunta. Foi questionado se o 
sinopense já adiou alguma compra devido a atual crise econômica que 
o país se encontra e cerca de (72%) destes disseram que sim enquanto. 
Dentre os itens que estes deixaram de comprar devido à crise, cerca 
de (15%) dos consumidores deixarão de comprar imóvel, (26%) carro, 
(13%) moto, (25%) móveis, (6%) vestuário e (15%) deixaram de adquirir 
eletrônicos.
Finalizando verificou-se a questão do desemprego.

Dentre os entrevistados cerca de (66%) disseram que estão 
empregados, (26%) disseram que estão desempregados e (8%) 
disseram que não estão empregados e não estão procurando emprego, 
ou seja, esta é a parcela da população economicamente não ativa ou 
fora da força de trabalho. E por fim foi perguntado ao consumidor se 
este teme ficar desempregado devido à crise ou algum outro fator e 
cerca de (82%) destes disseram que sim.
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Cesta Básica

Indice de confiança empresarial

Na visão do consumidor



COnvênios

Mais Benefícios para associados CDL Sinop

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

MENSALIDADE. FONE: (66) 3531-3051

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

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

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

MENSALIDADE. FONE: (66) 3517-1320

LABORATÓRIO QUALITÉ
ESTE CONVÊNIO PROPORCIONA AO ASSOCIADO 

DA ENTIDADE E SEUS FUNCIONÁRIOS 
DESCONTOS DE 30%.

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

Laboratório

Análises Clínicas

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

INFORMAÇÕES PELO FONE: (66) 3531-1763

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.

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

Ortodontia

CRO-MT 105

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

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

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

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

SE
GURANÇA

TRABALHO

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

Norte do
Mato Grosso

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

Associado!
Visite o Sicoob Norte e converse com seu gerente 
para atualizar seus dados.
Sicoob Av. Itaubas esquina com Av. Figueiras  -  Fone: 66 3211.0800
Horário de atendimento: De Segunda a Sexta das 9h as 15h30min

11Abril 2016

AGITARE ACADEMIAS
PROPORCIONA AO ASSOCIADO E SEUS 

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

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

FONE: (66) 3531-1180




