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Palavra do presidente

   

O mês de fevereiro inicia com a nova 
diretoria da CDL Sinop de mangas 
arregaçadas e trabalhando já em prol 

de nosso comércio e dos empresários em 
geral.  

A diretoria voltou a se reunir após um breve 
recesso e como presidente preciso externar 
minha alegria com o entusiasmo de cada 
diretor que se comprometeu em trabalhar 
gratuitamente pela causa do comércio 
sinopense. Fiquem atentos que muitas 
novidades estão por vir neste ano de 2017.

Gostaria de destacar que no mês de janeiro 
os economistas da Unemat que participam 
do CISE e desenvolvem as pesquisas dos 
indicadores econômicos do município fizeram 
o fechamento do ano de 2016 e os números 
aumentaram ainda mais o nosso otimismo. 

Nesta edição vocês poderão conferir 
nossos indicadores, mas uma coisa é 
certa, RETOMAMOS OS TRILHOS DO 
CRESCIMENTO E O ANO DE 2017 SERÁ 
MELHOR QUE 2016.

Nossas expectativas ainda precisam ser 
confirmadas com as medidas internacionais 
que estão por vir e o desenrolar da política 
nacional, fatores que influenciam em nossa 
economia também, mas desde setembro, 
aos poucos, o otimismo vem retornando no 

meio empresarial e só isso já é um fator a 
se comemorar uma vez que este otimismo 
alavanca vendas e compras e movimenta o 
mercado.

Encerrando gostaria de destacar que A CDL 
ESTÁ ENVOLVIDA NA LUTA CONTRA O 
MOSQUITO AEDES AEGYPIT e aproveita 
este informativo para CONVOCAR TODOS 
OS EMPRESÁRIOS A SE JUNTAREM A NÓS 
CONTRA DOENÇAS QUE PODEM LEVAR A 
MORTE.

A dengue, zika, chikungunya e febre amarela 
são doenças que podem ser eliminadas com 
a atenção de cada um e o cuidado que temos 
em nossas casas, empresas e com nossa 
cidade. 

Este mosquito é fruto do descuido, do relaxo 
e do lixo jogado de forma incorreta, eliminá-
lo é possível e só depende de nossa própria 
ação então convidamos todos a entrarem 
nessa guerra.

Boas vendas, especialmente as direcionadas 
para a volta às aulas e o carnaval, e um 
excelente mês de fevereiro a todos. 

Márcio Kreibich
Presidente - CDL Sinop
A Força do comércio, a força de Sinop!

MARCIO KREIBICH
Presidente da CDL Sinop
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O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), 
prorrogou para 10 de abril de 2017 o prazo para negociação dos débitos 
tributários pelo Programa de Recuperação de Créditos do Estado de 

Mato Grosso (Refis). A decisão foi publicada no Diário Oficial que circulou no dia 
29.12.16.
Segundo o secretário de Fazenda, Gustavo de Oliveira, o prazo foi prorrogado 
para dar mais tempo hábil aos contribuintes em virtude da grande procura 
para regularizarem suas dívidas com o fisco. “A decisão do Governo atende a 
uma demanda dos contribuintes e é importante porque representa mais uma 
oportunidade para negociarem os débitos e cumprirem com suas obrigações 
tributárias”.

Benefícios

Por meio do Programa, empresas e pessoas físicas podem reduzir débitos de 75% 
a 100% nos juros e multas, se optarem pelo pagamento à vista. Além disso, há 
opções de parcelamentos de até 60 meses com desconto de 15% em multas e 
juros. Os benefícios são concedidos conforme os fatos geradores, o ano que foi 
gerado o débito, e a forma de pagamento escolhida pelo contribuinte.
Os débitos gerados até o final de 2012 podem ser quitados à vista ou em até 48 
meses. Para os débitos gerados no período de 1º de janeiro de 2013 até 31 de 
dezembro de 2015 as opções de pagamento são à vista ou em cinco opções de 
parcelamento, sendo 12, 24, 36, 48 ou 60 meses.

O Refis foi instituído Lei nº 10.433/2016 com objetivo de oferecer aos 
contribuintes a regularização de débitos ao ICMS, IPVA e ITCD com ou sem 
Funeds (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso). Os 
benefícios oferecidos no Refis também são aplicados aos fundos registrados no 
sistema da Sefaz, sendo eles constituídos ou não, inscritos ou não em dívida 
ativa e ajuizados ou não.

A adesão ao Refis pode ser efetuada 
eletronicamente por meio de acesso à área restrita 
do sistema Conta Corrente Fiscal e sistema IPVA, 
disponibilizados no site da Sefaz ou pessoalmente 
em uma Agência Fazendária.
Os contribuintes que não possuem acesso 
aos serviços fazendários disponibilizados via 
internet devem ir a uma agência para realizar os 
procedimentos de consulta de débito ou gerar o 
Termo de Confissão de Débito Fiscal e do Pedido de 
Parcelamento.

Obrigações

O Termo de Confissão de Débito e Pedido de 
Parcelamento deve ser assinado pelo contribuinte 
ou seu representante legal e encaminhado para a 
Gerência de Conta Corrente Fiscal da Sefaz-MT 
no prazo de 30 dias após o pagamento da primeira 
parcela ou da cota única, para a regularidade do 
benefício. O envio pode ser on line, por meio 
do e-Process, via Correios ou por protocolo em 
qualquer Agência Fazendária.

Governo prorroga 
prazo do Refis para 
abril de 2017
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A última semana do ano de 2016, normalmente destinada 
às festivas familiares, trouxe um presente para o comércio 
brasileiro com a promulgação da Medida Provisória nº 764/16, 

que autoriza o lojista a diferenciar os preços de seus produtos e 
serviços à forma de pagamento escolhida pelo consumidor.

Até então, por força do Código de Defesa do Consumidor, o lojista 
não podia fazer diferenciação entre pagamento em dinheiro, 
cheque ou cartão, mesmo sendo notório o investimento realizado 
pelo comerciante para disponibilizar o pagamento eletrônico no 
estabelecimento, e as agressivas taxas praticadas pelas instituições 
financeiras e bandeiras de cartões, sensíveis aos micros e pequenos 
empresários (maioria absoluta do empresariado brasileiro).

Resultado de uma política que procura meios de reaquecer a 
economia, a Medida Provisória quebra o engessamento do comércio 
e autoriza aquilo que, informalmente, já era praticado por comércios 
populares, privilegiando o pagamento em dinheiro, aumentando a 
circulação da moeda, sem se esquecer da segurança e comodidade dos 
pagamentos eletrônicos, cujas qualidades poderão custar um pouco 
mais ao consumidor, como um serviço extra. Total coerência.

Crianças, Jovens e Adultos que tem interesse em PARTICIPAR 
DO CONSERVATÓRIO MUSICAL DA CDL Sinop, tendo 
aulas gratuitas de violino, violoncelo e viola DEVEM FAZER 

INSCRIÇÃO na sede da entidade ou pelo telefone 66 3511 1400.

As aulas são ministradas duas vezes na semana, das 19h às 21h 
de quinta-feira e das 09h às 11h de sábado pelo Professor Jônatas 
Hentges dos Santos, que recebe consultoria de seu pai e também 
professor Cristiano Aparecido dos Santos. 

O Conservatório Musical da CDL Sinop foi fundado em agosto de 
2011, após a doação de instrumentos, feita a Câmara de Dirigentes 
Lojistas, pelo empresário Afonso Teschima da Retifica Rei, e com o 
objetivo de oferecer aulas de música gratuitas para crianças e jovens 
carentes. 

Com esta ação social a CDL desperta nos jovens o gosto pela música, 
inserindo-os no universo cultural e dando uma oportunidade de 
mudança de vida e até mesmo de escolha profissional.

Inicialmente os alunos foram selecionados 
através do clube Proerd da Policia Militar. 
Hoje qualquer pessoa pode participar, 
independente de idade, desde que seja 
aprovada pela comissão de seleção. Crianças 
a partir de 8 anos podem participar e não é 
preciso saber tocar ou ter noção de música, 
basta se adaptar aos instrumentos.

Os meninos e meninas que participam do 
Conservatório Musical da CDL também 
participam de apresentações variadas em 
eventos da CDL e da cidade. Para contar com 
a apresentação do Conservatório em seu 
evento basta contatar a gerência da CDL e 
agendar.

Embora a novidade deva ser comemorada, 
alguns cuidados são necessários para se 
manter as boas práticas do comércio: 

1) a graduação dos descontos deve ser 
coerente com a forma de pagamento 
escolhida pelo consumidor, evitando-se 
dificultar o pagamento por determinado 
meio; 
2) o lojista deve dar ampla publicidade em 
seu estabelecimento, ao consumidor, das 
diferentes formas de pagamentos e seus 
respectivos descontos; 
3) temos que estar atentos para o que virá 
de Brasília nos próximos meses, pois essa 
nova lei ainda precisa ser confirmada pelo 
Congresso Nacional, onde poderão ocorrer 
alterações ou até mesmo ser revogada.

ARTIGO JURÍDICO:
Nova política de descontos
para o comércio

CONSERVATÓRIO MUSICAL DA CDL 
ABRE INSCRIÇÕES

““Hoje qualquer pessoa pode participar, 
independente de idade, desde que 

seja aprovada pela comissão de 
seleção.
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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 • 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 

19 • Dia do Esporte e do Esportista

21 • 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 do Agente Fiscal da Receita Federal

28 • Carnaval

Fevereiro

DATAS
COMEMORATIVAS

D S T Q Q S S

O condenado à morte 
esperava a hora da execução, 
quando chegou o padre: 
- Meu filho, vim trazer a 
palavra de Deus para você.  
- Perda de tempo, seu padre. 
Daqui a pouco vou falar com 
Ele, pessoalmente, quer que 
dê algum recado?

CDLAlegria

Adorado por muitos, odiado por outros tantos, o horário de verão, polêmico em muitos 
aspectos, chega ao fim este mês. Alguns reclamam de ter que acordar quando ainda está 
escuro, mas muita gente comemora porque pode voltar para casa no fim do dia ainda 

com sol, e quem sabe até curtir um happy hour com amigos e com a família.
O horário de verão, que começou em outubro do ano passado, termina à zero hora do domingo 
(19 de fevereiro), e os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste.
Controvérsias à parte, o fato é que a medida, adotada no Brasil desde 1931, proporciona uma 
economia para o país, com um menor consumo de energia no horário de pico (entre 18h e 21h), 
graças ao aproveitamento maior da luminosidade natural. Com isso, o uso de energia gerada por 
termelétricas pode ser evitado, reduzindo o custo da geração de eletricidade.
Menos gastos
Com o fim do horário de verão, os consumidores devem redobrar a atenção nas pequenas ações 
do dia a dia. Algumas dicas são conhecidas como apagar a luz ao sair de um ambiente; usar 
lâmpadas fluorescentes compactas; preferir a luz natural durante o dia e desligar o chuveiro 
enquanto se ensaboa. Outras orientações não tão conhecidas também podem ser adotadas, 
de acordo com uma cartilha da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que orienta os 
usuários sobre o uso racional da energia.

Por exemplo, a pintura de paredes internas e 
teto com cores claras, que refletem melhor a 
luz natural. Na cozinha, a geladeira deve ser 
aberta o mínimo possível de vezes, retirando 
todos os itens de uma só vez. Os alimentos 
não devem ser guardados quentes e o 
eletrodoméstico não deve ter as prateleiras 
forradas, porque isso aumenta o consumo 
de energia. A borracha da porta da geladeira 
deve ser mantida em boas condições, porque 
veda o interior do refrigerador, evitando um 
maior consumo de eletricidade.

Na área de serviço, uma das dicas é acumular 
o máximo de roupas possível para lavar de 
uma só vez na máquina e usar pouco sabão, 
para não ter que enxaguar a roupa várias 
vezes. O mesmo vale para o ferro de passar, 
que deve ser ligado para passar mais roupas 
da mesma vez, pois o aparelho consome 
muita energia sempre que é acionado. Além 
disso, o ferro deve ser regulado de acordo 
com a temperatura indicada para cada tecido.
Ao comprar um eletrodoméstico, a dica 
é preferir os que trazem o selo Procel 
ou etiqueta A do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), 
que indicam os mais econômicos. 

Horário de verão chega ao fim! 

““Termina à zero 
hora do domingo 

(19 de fevereiro), e os 
relógios devem ser 

atrasados em 
uma hora
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contra um mosquito

Dengue, zika, chikungunya e febre amarela ao lutar contra o mosquito Aedes Aegypti a sociedade elimina doenças 
perigosas que podem levar a morte e que todos os anos fazem milhares de vítimas.

Preocupada com os números das doenças em Sinop a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), ao lado do secretário de 
saúde, Manoelito Da Silva Rodrigues e de outras autoridades de Sinop como o presidente da CDL Márcio Kreibich, lançou o 
MUTIRÃO CONTRA A DENGUE no município. 

“Juntos, podemos vencer essa batalha. A luta contra o mosquito é nossa, de todos os sinopenses. Com união e dedicação, 
chegaremos em todas as casas de Sinop, orientando as famílias. Precisamos e pedimos a colaboração de todos, para que a 
gente consiga ter o nosso objetivo alcançado, que é a redução nos casos de dengue, zika, chikungunya e febre amarela em 
Sinop”, declarou a prefeita.
 
O mutirão teve início dia 30 de janeiro e segue por 90 dias de trabalho integrado entre as secretarias de Saúde, Meio 
Ambiente e Obras e, durante esse período, estão sendo realizadas limpezas nos bairros, valetões, terrenos baldios, praças e 
conscientização da população para o engajamento na luta contra o mosquito. 

O cronograma previsto para o mutirão tem 
a participação de servidores das secretarias 
municipais, dentre eles 95 agentes de 
combate a endemias, sendo 65 concursados 
e 30 contratados. Os maquinários das 
secretarias de Obras e Agricultura também 
foram disponibilizados para os trabalhos.

Na região central serão realizadas ações de 
vistoria de terrenos e calhas em parceria com 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com 
Associação Comercial e Empresarial de Sinop 
(Aces), equipes técnicas e parceiros.

“Convocamos nossos lojistas a fazerem a 
sua parte, fiscalizando eles mesmos suas 
empresas, em especial as caixas d’água, 
calhas e qualquer objeto que acumule água, 
neste caso, a luta contra este mosquito, 
pede um esforço redobrado de cada um, 
não podemos nos omitir”, finalizou Marcio 
Kreibich ao lado do diretor da CDL Gilmar 
Otoni Caldeira que também compareceu ao 
evento.

 
COMERCIANTE FAÇA A SUA PARTE PORQUE A DENGUE MATA!

É SEMPRE BOM LEMBRAR QUE PARA ELIMINAÇÃO DOS LOCAIS 
DE REPRODUÇÃO DO MOSQUITO: (BOX 1)

• Tampe os grandes depósitos de água: A boa vedação de tampas 
em recipientes como caixas d’água, tanques, tinas, poços e fossas 
impedirão que os mosquitos depositem seus ovos.

• Remova o lixo: O acúmulo de lixo e de detritos em volta das 
casas pode servir como excelente meio de coleta de água de chuva. 
Portanto, as pessoas devem evitar tal ocorrência e solicitar sua 
remoção pelo serviço de limpeza pública - ou enterrá-los no chão ou 
queimá-los, onde isto for permitido.

• Limpe as calhas das casas e estabelecimentos comerciais e os 
quintais que não podem conter pneus, garrafas e tudo que acumule 
água parada.

• Faça controle químico: Existem larvicidas seguros e fáceis de usar, 
que podem ser colocados nos recipientes de água para matar as larvas 
em desenvolvimento. 

• Limpe os recipientes de água: Não basta apenas trocar a água do 
vaso de planta ou usar um produto para esterilizar a água, como a 
água sanitária. É preciso lavar as laterais e as bordas do recipiente com 
bucha, pois nesses locais os ovos eclodem e se transformam em larvas.

““A luta contra este mosquito, pede um esforço 
redobrado de cada um, não podemos nos omitir.
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O SPC Brasil está há mais de 55 anos ajudando empresas de todos os portes e segmentos a crescer e também 
concedendo crédito a muitos brasileiros, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil. O sistema de 
informações das Câmaras de Dirigentes Lojistas tem o mais completo banco de dados da América Latina em 

informações creditícias tem dados de mais de 2.200 entidades, entre elas o SERASA, sobre pessoas físicas e pessoas 
jurídicas e nasceu especialmente para que os empresários conhecessem melhor seus clientes sabendo quais são os bons 
pagadores e quais não são.

Com o passar dos anos o SPC ampliou seus produtos e serviços e hoje é muito mais do que um sistema para análise de 
crédito. Atualmente o SPC possui soluções que auxiliam as empresas também na cobrança e recuperação, na gestão de 
carteira e na prospecção.

Hoje apresentamos a você lojista uma 
importante ferramenta para prospecção, 
ajudando-o a conquistar mais clientes de um 
jeito prático, confiável e de baixo custo. 

Com vocês o SPC Dados.

O SPC Dados oferece soluções completas 
para a melhoria da sua base de dados como 
higienização das informações, prospecção e 
fidelização de clientes. Com ele sua empresa 
tem uma base de Dados do SPC Brasil com 
origem comprovada e que respeitam todas as 
legislações existentes, identifica e atende de 
forma diferenciada os diferentes segmentos 
de mercado, melhora a qualidade das 
informações de sua base de dados e tem a 
liberdade de escolher seu próprio layout.

Faz parte do SPC Dados:

SPC Enriquece:
Potencializa as ações de relacionamento, 
obtendo dados válidos e corretos dos seus 
clientes. Você melhora o seu desempenho 
nas ações de telemarketing, ações de 
cobrança e envio de mala direta.

 
SPC Mercado:
O sucesso de uma campanha começa pela 
escolha de uma base de dados qualificada. 
E para isso, você pode contar com o SPC 
Mercado, que busca informações de 
empresas e consumidores com o objetivo 
de apoiar ações estratégicas eficientes no 
atingimento de seu público-alvo.

 SPC Padroniza:
Tenha informações mais precisas e 
padronizadas de seus clientes. Dessa forma, 
você melhora a qualidade do seu cadastro 
e garante mais assertividade em seus 
negócios.
 
SPC Valida:
Com esta solução, é possível validar as 
informações de uma base de dados com as 
informações disponíveis em sites públicos.
 
SPC Atribuição:
Atende a ausência das informações de 
CPF ou CNPJ da sua base por meio do 
complemento de outros dados cadastrais.
 

PROCURE A CDL E CONHEÇA 
MELHOR ESTA FERRAMENTA. 

CONTRATE NOSSOS SERVIÇOS E 
EXPANDA SUA LISTA DE CLIENTES COM 
SEGURANÇA GANHANDO UM NOVO 
MERCADO NESTE ANO DE 2017. 

INFORMAÇÕES 66 3511 1400.

“Utilizar o SPC com sabedoria é buscar os variados produtos que estão 
a nossa disposição e que foram feitos com muito cuidado, por grandes 
especialistas, que pensam no melhor para o empresário, não podemos 
desperdiçar isso, vale a pena conhecer”, provoca o presidente da CDL 
Sinop Marcio Kreibich.
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SPC MUITO MAIS DO QUE 
ANÁLISE DE CRÉDITO
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ANIVERSARIANTES FEVEREIRO 2017

ZANINI AGRO SHOPPING

CREDBOM

STOCHERA FLORICULTURA 

PRO CAPAS

REAL GÁS

CONSTRUCAMERA

PISOTETO MAT. P/ CONSTRUÇÃO

ÓTICA DIAMANTE AZUL

SO KI TEM LANCHES

JM MODA COUNTRY

PORTAL DA MATA 

VIVA MAGAZINE

J. ALVES MADEIRAS

MP MADEIRAS

COMAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

SEMENTES SERTÃO

KI LEGAL FESTAS

NATIVA AGRONEGÓCIOS

NOVA CALTRASA

MARMORARIA TODESCATTO

PRIMA CLEAN LAVANDERIA EXPRESS

PIT STOP LUBRIFICANTES

LUKA LINGERIE

MAX DIESEL

CADI - CORRETORA DE IMÓVEIS

INFLUX ENGLISH SCHOOL

COMETA - HYUNDAI

C. G. F. CONTABILIDADE

LIDER CONTRUÇÕES ELÉTRICAS

RURAL NORTE

NORTE SEGURO

PORTAL DA MATA 

FEDERIZZI INFORMÁTICA

TV CAPITAL

CIAPEL MÁQUINAS E PEÇAS

AG MARTINI

REDE CENTER SUL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

SOL PERFUMARIA

VIP AUTOMÓVEIS

LUZ ELETRO

CIDADE VERDE IMÓVEIS

M. MODAS

COMERCIAL MARIANO

SUPERMASSA

CARPE DIEM

JMD EMPREEDIMENTOS

FRANCIELE C COVATTI EBERLE 

DAL MOTOS

CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

DESTAK MÍDIA DIGITAL INDOOR

VIAVEL CONTABILIDADE

ACTHEC

DROGARIA E FARMÁCIA PARANÁ

PONTO GÁS

WE MODAS 

SELVA ATACADO

ALYSSON ZANINI

GENIVALDO SANTOS FERREIRA

LUCINEIA G DE CASTRO STOCHERA

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

SANDRO ROBERTO DOS SANTOS

TAMARA CRISTINE CAMERA

ADAM EDGAR MENZEL DE SOUZA

ALDO BURIN

CARLOS ALBERTO PEDROZO

MATHEUS FELIPE DA SILVA

MILTON MALHEIRO DA SILVA

NELSON RODRIGUES NOVAES

ELIANE ALVES DA SILVA

LILIAN DANIELI FLORES

MARCIO PAULI

MARCIO SOTOLANI DA SILVA

MARIA DAS DORES SOARES

DEBORA DIEL XAVIER

GILMAR OTONE CALDEIRA

JANE TODESCATTO

JAQUELINE NILSSON COELHO

PAULO YUGI TERAO

ROSENI DOS SANTOS FERRARI

ALEXANDRO PAULINO JULIANOTTI

FELICIO JOSE DOS SANTOS

GISLAINE DE LIMA DIAS

MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ

MARILDE MARIA ZANELLA FORTKAMP

NELSON  FUMIO HIORTA

REGINA CELIA DE JESUS ANACLETO

TIAGO PEGO FERNANDES

DIRCEU ROPELLI

GIOVANDRO FEDERIZZI FERREIRA

ORIEDE FATIMA PASCHOAL

EVERTON RODRIGO HICKMANN

FABIANO MARTINI

LUCIMAR ROSA MORANTE

SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO

VALDEIR MENESES COSTA

WALLISTON DA SILVA PERES

JOSE CARLOS GONÇALVES

MARIZE PICHIONI MARTINS

NORIVAL MARIANO

REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE

EDILSO PISSINATI MACEDO

EDILSO PISSINATI MACEDO

FRANCIELE CRISTINA COVATTI EBERLE

JOSE MATOS MOLINARI

SILVIO CARLOS ALVES

WELINTON CARVALHO LINS

WILLIAN ALEX CONSTANTINI

ALCIONIR TOLOTTI CHALITTO

MARIA MADALENA RODRIGUES

MICAEL CARLOS RIZIK CAMPOS

NILSON JOSE AIRES DE MORAES

RICARDO ALOISIO SCHNEIDER

01/FEV

01/FEV

01/FEV

01/FEV

01/FEV

01/FEV

02/FEV

02/FEV

02/FEV

02/FEV

02/FEV

02/FEV

03/FEV

03/FEV

03/FEV

03/FEV

04/FEV

05/FEV

05/FEV

05/FEV

05/FEV

05/FEV

05/FEV

06/FEV

06/FEV

06/FEV

06/FEV

06/FEV

06/FEV

06/FEV

07/FEV

08/FEV

08/FEV

08/FEV

09/FEV

09/FEV

09/FEV

09/FEV

09/FEV

09/FEV

10/FEV

10/FEV

10/FEV

10/FEV

11/FEV

11/FEV

11/FEV

11/FEV

11/FEV

11/FEV

11/FEV

12/FEV

12/FEV

12/FEV

12/FEV

12/FEV

12/FEV

12/FEV

13/FEV

13/FEV

14/FEV

15/FEV

15/FEV

15/FEV

16/FEV

16/FEV

16/FEV

16/FEV

16/FEV

17/FEV

17/FEV

18/FEV

18/FEV

18/FEV

18/FEV

18/FEV

19/FEV

19/FEV

19/FEV

19/FEV

19/FEV

19/FEV

20/FEV

20/FEV

20/FEV

21/FEV

21/FEV

22/FEV

22/FEV

23/FEV

23/FEV

23/FEV

24/FEV

25/FEV

25/FEV

25/FEV

25/FEV

25/FEV

25/FEV

26/FEV

26/FEV

26/FEV

26/FEV

27/FEV

27/FEV

27/FEV

27/FEV

27/FEV

27/FEV

28/FEV

28/FEV

RULDEMAR RIBEIRO LOPES

VALDECIR CARLOS DOS SANTOS

ANTONIO DA CRUZ

PATRICIA COLLA DE ANDRADE

ADRIANO MEBIUS

JOSIENE ALVES LOPES

LAERCIO DAHMER

NAYARA DOS ANJOS

ANTONIO SERGIO LOPES ROSSANI

DURIVALDO JOAO KIRST

MARGARETH MIYUKI KOMORI

NIVALDO APARECIDO

OLAVO ZELLMANN

ANA PAULA MOREIRA TRAVENSOLI

DIONETE CATARINA DELLA JUSTINA

JUCELIA ALVES DE LIMA

LURDETE DECONTO

PAULO RICARDO BRAGA RODRIGUES

RUDINEI VARIAN

WELLINGTON FAVARIS MEDEIROS

CLAVERSON LANGARO

EDER ODIN

EDIMARA A DOS SANTOS ANJOS

ELYS DAIANY F BARBOSA CHAVES

ROSIMEIRE SOBRERO

STELA CHARNOSKI ALCANTARA

ADELMO MANTOVANELLI RIALTO

AFONSO TESCHIMA JUNIOR

ANIZIO ILARIO MESTI

NEIVA DE OLIVEIRA PINTO

ROSAURA NODARI ROCKENBACH

DANIEL MARTIGNAGO

MARCIANO DA SILVA

ADELCIO GARCIA JUNIOR

JOÃO ROBERTO MARCELINO DA SILVA

ROSIMBO LIUZ CASONATTO

DANILO BANDELOW DE LIMA

INGRID MARIA DE ALMEIDA

JAMIL CASTRO

JOSE MARIA

JOSE NARDUCI NETO

MARCIA CRISTINA FERRI

OLAVIO REINEHR

AGOSTINHO PEDRINHO CAMATTI

ANTONIA LIMA BARBOSA

CELIMARA HELENA MELOZZI

VALDEIR DEUNGARO DE FREITAS

ADILSON JOSE BRIGIDO

ANDREIA SANTOS DE OLIVEIRA

DEBORA ANDRESSA SANCHES

ILDO BOTTON

JOÃO BATISTA DE PAULA

MARIA LUCI SILVA BARBOSA

CLAUDIO ALESSANDRO PRESTES

WILSON REGINALDO AGUIAR

ORIGINAL SISTEMA DE IMPRESSÃO

MUNDIAL FLEX

CRUZMAT

SABORES DO SUL

MERCADO PONIS

J A COSTA PNEUS

AL PERSONALIZA

JD SERVICOS

RANCHO FUNDO ARMAZÉNS GERAIS

CIRIEMA PNEUS

BONNY CONCEPT

ALVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

CARPE DIEM

IMOBILIÁRIA NOVA CAPITAL

F. H. AUTO PECAS

AKMOS

IMOBILIÁRIA CELESTE

MORIA IMOBILIÁRIA

R.V. ELETROTECNICA

OXIGÊNIO UNIVERSAL

GILMAR GESSO

HOTEL DUTRA

AUTO ESCOLA REAL

CESTA BÁSICA SINOP

MAX MODAS

AUTO ESCOLA REAL

KI LEGAL FESTAS

RETÍFICA REI

MICROLINS

ALARMES ALVORADA

ROCKENBACH

VIAVEL CONTABILIDADE

SINODET

CRIARTE PROPAGANDA

JANDANI COLCHÕES E ESTOFADOS

TARTARUGA ARMAZÉNS GERAIS

DANILO BANDELOW DE LIMA

CVC VIAGENS

VILLAS MOTEL

J. S. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL 

DONA BELLA MODAS

GRAFPEL COMUNICAÇÃO VISUAL

PRÓ SAUDE

ANDRESSA CONFECÇÕES

DITADO POPULAR

NORGAS REVENDEDORA DE GÁS LTDA 

SITICOM

LUXURIA TOTAL MODAS

TROPICAL MOTOS

PIONEIRA AGRÍCOLA

POSTO DE MOLAS TIGRE

RADIADORES CAPITAL

TV CIDADE CANAL 04

IMOBILIÁRIA WILSON
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Concurso de Decoração Natalina 

Posse interna da CDL 1ª Reunião da diretoria 

88 empresas se inscreveram. No dia 30 de dezembro a CDL entregou os prêmios das melhores decorações natalinas. Foram ganhadoras: 1o Lugar – CATAVENTO – que 
ganhou 1 computador e 1 troféu, 2o Lugar – JAISA – que ganhou 1 notebook e 1 troféu, 3o Lugar – FERRERO – que ganhou 1 TV de 32” e 1 troféu. 
Na votação popular ganharam troféus: 1) CATAVENTO, 2) ALGODÃO DOCE, e 3) GAÚCHA

A Nova diretoria da CDL assumiu a entidade dia 02 de janeiro, posse festiva será 
no dia 10 de fevereiro.

Os diretores voltaram a se reunir no dia 23 de janeiro, as reuniões da CDL 
acontecem de 15 em 15 dias sempre às segundas, à partir das 18 horas.

Assembleia da ACOASAno Novo SBT Reunião 
Assistência SocialReunião Bombeiros

A diretoria do Projeto Luz do Amanhã 
foi renovada e ganhou novos 
integrantes, a CDL se mantêm na 
entidade participando do Projeto.

CDL prestigiou a Festa de Final de Ano 
do SBT.

A nova secretaria de Assistência Social 
solicitou a CDL parceria entre o Balcão 
de Empregos e o Sine.

O Comandante do Corpo de 
Bombeiros visitou o novo presidente 
da CDL.

Posse prefeita e vereadores 

A CDL prestigiou a posse da prefeita eleita e dos novos vereadores, 
cumprimentando especialmente o vereador Luciano Chitolina ex presidente da 
CDL.

Sessão na Câmara

Mantendo a tradição de participar da política da cidade a CDL participou da última 
sessão de 2016 e da primeira sessão de 2017.
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2016 termina com 
indicadores melhores
e otimismo em crescente alta

Já o custo da Cesta Básica em Sinop apresentou queda expressiva em 
relação ao mês anterior, passando a custar R$ 382,83 no mercado 
local, o que representa uma nova queda de 4,21% e faz da cesta de 
dezembro a mais baixa do ano e também a mais baixa na comparação 
com capitais como Brasília, Goiânia, Campo Grande, São Paulo e 
Cuiabá.

O levantamento de informações para o ICE ocorreu entre os dias 01 
e 10 do mês de janeiro de 2016, tendo como amostra 174 empresas.  
No mês de janeiro, o Índice de Confiança Empresarial subiu dois (02) 
pontos em relação ao resultado do mês anterior ficando em 118. Esse 
resultado configura uma relativa melhora nas expectativas nos últimos 
meses, persistindo uma perspectiva positiva para os próximos meses. 
Tanto a avaliação da situação atual (IAE) quanto a expectativa futura 
(IEE) apresentaram melhoras em relação ao mês anterior, com variação 
de 0,93% e 0,79% respectivamente. Para o IAE, houve variação positiva 
nos ítens adimplência e segmento empresarial, e as contratações 
manteve-se estável. Em relação ao IEE, houve variação positiva apenas 
no ítem contratações, e ficando a adimplência estável.

O ICC avalia a dinâmica das expectativas dos consumidores, este 
indicador permite acompanhar a confiança dos consumidores locais 
em relação à inflação, desemprego, renda familiar e endividamento. 
Em janeiro, o ICC apresentou ligeira queda de 1,09%, passando para 
93,54 pontos. Com este resultado, o indicador permanece no campo 
negativo neste início de ano, o que sugere que o percentual de 
consumidores otimistas é menor do que o de pessimistas. 

 O IIC avalia a propensão a consumir das pessoas em relação à alguns 
segmentos de consumo, avaliando  o nível de intenção de compras 
dos consumidores locais. Diferente do ICC neste mês o IIC apresentou 
forte alta de 33,18%, passando para 97,58 pontos. Considerando 
os indicadores que compõe o IIC, houve melhora nas intenções de 
compra de produtos e serviços em todos os segmentos.

Seguindo a metodologia semelhante à utilizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), esta série é composta por dois indicadores 
socioeconômicos que, independentemente, avaliam subjetivamente o 
Bem-Estar da população sinopense

O Índice de Medo do Desemprego (IMD Sinop) em janeiro, apresentou 
reversão na tendência de queda no medo do desemprego, e o IMD 
apresentou alta de 13,19%, o que indica aumento na insegurança em 
relação ao emprego e renda. 

E o Índice de Satisfação com a Vida (ISV Sinop), que avalia o nível de 
felicidade da população em relação à atual situação e às perspectivas 
futuras, apresentou uma leve queda de 2,61%, o que indica que as 
pessoas reduziram suas perspectivas em relação à própria felicidade.

“Os indicadores que avaliam as expectativas dos consumidores estão 
dentro do esperado para este início de ano quando há tantas incertezas 
com a política nacional, internacional e a economia local, acreditamos 
que nos próximos meses, com as dúvidas sanadas os números 
melhorem”, explica o economista Udilmar Zabot.

Desde março de 2013 a CDL e a Unemat desenvolvem pesquisas na cidade de Sinop, entrevistando empresários e a população, além de 
analisar os preços de produtos e serviços e assim traçar os indicadores econômicos do município.

Esta pesquisa é realizada pelo CISE - CENTRO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS que no mês de janeiro aproveita para apresentar o 
fechamento da Inflação e da Cesta Básica do ano de 2016. Verificou-se, por exemplo, que a partir de agosto o IPC SINOP (inflação) entrou em 
queda, fato aconteceu na cesta básica no último bimestre do ano e com indicadores melhores e uma política em transformação o otimismo do 
empresário melhorou, tanto que dezembro teve o maior  ÍNDICE DE CONFIANÇA EMPRESARIAL de 2016.

“Desde setembro os índices vêm mudando, mostrando a retomada do otimismo, expectativas melhores e números melhores também”, aponta o 
presidente da CDL Marcio Kreibich que completa, “Claro que esta mudança é lenta, todos estão cautelosos, mas podemos afirmar com segurança 
que retomamos os trilhos do crescimento e 2017 será um ano melhor do que foi 2016”

Analisando apenas dezembro, verifica-se que a taxa de inflação medida pelo IPC Sinop ficou em 0,20%, um pouco acima da inflação do mês 
anterior, e bem abaixo da inflação observada em dezembro de 2015. Com esse resultado, a inflação acumulada em Sinop no ano de 2016 foi de 
5,31%. Comparativamente à economia brasileira, a taxa de inflação local foi relativamente menor este mês, dado que o IPCA, divulgado pelo IBGE 
para o mesmo período, foi de 0,30%. No ano, a inflação brasileira dada pelo IPCA foi de 6,29%.

Índice de Intenção de Consumo 

Termômetros Sociais 

Cesta Básica

Índice de Confiança Empresarial 

Índices 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

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

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

SÓ RETOQUES CHAPEAÇÃO
(ESPECIALIZADA EM CARROS BATIDOS, 

RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE, RECUPERAÇÃO DE 
FARÓIS, PEQUENOS E MÉDIOS RETOQUES, PINTURA 

EM GERAL E POLIMENTOS) CONVENIO 15% EM 
QUALQUER DESTES SERVIÇOS. FONE: (66) 9966-0850 




