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GRANDES REALIZAÇÕES
etembro foi um mês de grandes realizações para a CDL Cacoal. 
Com o empenho de nossa diretoria, dedicação de nossa 
equipe e con� ança de nossos associados, realizamos eventos 

que agregaram ainda mais valor à nossa entidade e contribuíram 
fortemente com a divulgação positiva de nosso município.
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16ª edição da Cacoal Liquida foi o primeiro evento de sucesso do 
mês. A feira atraiu aproximadamente 6 mil pessoas e movimentou 
em torno de meio milhão de reais, nos dois dias de realização.A

16a Edição da Cacoal Liquida
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EXPECTATIVAS SUPERADAS
presidente da CDL Cacoal, Adeuvaldo Gomes de Brito, 
classi� cou o resultado da feira como excelente. Ele agradeceu 
a con� ança dos empresários participantes e o empenho da 

equipe organizadora. “No � nal do evento, os empresários expositores 
nos procuravam para nos informar do interesse de já garantir a 
participação de suas empresas no próximo ano”, disse.

Veja alguns dos depoimentos registrados por nossa equipe:

Claudia (Chick’s By Claudia) - Gostaria de deixar o meu agradecimento à CDL Cacoal. Muito obrigada 
pela equipe supercompetente, pela bela organização e principalmente por toda paciência conosco. Todo ano 
saio muito satisfeita com a organização e com o lucro da feira. Que venha a 17°!

Giovana (Amor de Prata) - Foi a minha primeira feira e estou muito contente com os resultados. A 
organização estava incrível e o banheiro sempre limpo, Vocês foram demais.

Mirelli (Pró-formula) - Que sucesso! Foi melhor que esperávamos. Estamos muito felizes com o resultado. O 
melhor de tudo é essa interação. Estamos há 21 anos no mercado e ainda tinha gente que não nos conhecia! 
Foi sensacional.

Clevisson (Quema Torra) - Agradeço à CDL pela organização e dedicação em nos proporcionar uma feira, 
superando nossas expectativas. Em nome da Zared agradeço a todos os colegas do comércio que aderiram. 
Juntos seremos mais fortes.

Érica de Lima (CEDIM) - Em nome da Clínica CEDIM agradeço a todos os envolvidos nesse evento que 
foi maravilho. A equipe CDL está de parabéns pelo trabalho e comprometimento com cada empresa, foi 
show mesmo. Tivemos o registro de 200 atendimentos de exames (teste glicêmico e aferição de pressão), sem 
contar as  pessoas que passaram para saber um pouco dos nossos exames. Essa divulgação de marca foi 
muito importante. Que venha a 17ª Cacoal líquida.

Clediomar (Toke Final) - Para nós foi uma honra participar da Cacoal Liquida. Conseguimos atingir nosso 
objetivo e as vendas superaram nossas expectativas. A CDL já pode deixar nosso estande separado para o 
ano que vem.

Valéria Ferreira (Donna) - Foi um sucesso. Parabéns a toda Equipe CDL. Tivemos uma feira excelente, que 
superou as expectativas de todos que participaram. Obrigada pela oportunidade e pelo convite.

Ighor (Colono Veículos) - A feira superou nossas expectativas, não houve venda, porém � zemos contatos 
para fechar negócio durante a semana. Obrigado aos organizadores.

Itssea (Cone Sul Uniformes) - Em nome da Conesul Uniformes quero agradecer a CDL. Foi muito bom estar 
com todos vocês. Acho até que comprei um pouco de cada um. Esperamos participar no próximo ano com 
mais empresas sólidas e prósperas. Cacoal precisa de todos vocês.
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Suellem (Império Multimarcas) - Nós da Império Multimarcas também queremos agradecer a 
oportunidade de participar desse evento! Foi 1000! Parabéns a todos os envolvidos!

Rosinaldo (Firenze) – Nós da Firenze queremos agradecer por tudo. Por ser a primeira participação, foi 
um sucesso. Gratidão!

Eunice (Jovem K) – Nossos agradecimentos à equipe CDL por mais uma vez estarmos juntos e participando 
deste evento maravilhoso. Foi um sucesso. Muito mais do que esperávamos. Só temos a agradecer.

Delma (Viveiro Macedo Flowers) - Queremos agradecer a equipe CDL por nos proporcionar essa 
oportunidade maravilhosa de participar desse grande evento. Foi uma experiência incrível. Estamos 
muito gratos e na próxima queremos estar juntos outra vez.

Evandro Menezes (Delícias da Dilma)- Deixamos nosso agradecimento pelo evento. Muito obrigado!!

Genivaldo (Loja Almeida) - Em nome da Quema Torra queremos agradecer a Deus e a equipe da CDL 
pela organização do evento, como também a todos os participantes que acreditaram e investiram na 
realização dessa maravilhosa feira. Que a próxima edição também seja um sucesso.

Luciana ( Rei do Enxoval) - Parabéns à toda equipe CDL. Vocês são maravilhosos. Parabéns a todos os 
colegas. A equipe Rei do Enxoval está muita grata por participar do evento! Desejamos sucesso a todos. 

Cláudia (Bidu Brasil) - A equipe Bidu Brasil agradece toda a organização e o empenho da CDL. Mais 
um ano juntos e se Deus nos permitir estaremos juntos nos próximos também. Foi excepcional.
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I CONGRESSO DAS CDL’s 
AMAZÔNICAS

CDL Cacoal também 
foi an� triã, no mês 
de setembro, do I 

Congresso das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas da Região 
Amazônica.

evento contou com a presença do presidente da Confede-
ração Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), José César 
da Costa, do superintendente da CNDL, Marco Antônio 

Corradi, do presidente da FCDL RO, Darci Cerutti, do presidente da 
CDL Cacoal, Adeuvaldo Brito, do superintendente do Sebrae, Samuel 
Almeida, do presidente da CDL São Caetano do Sul e diretor jurídi-
co da FCDL/SP, Alexandre Coelho e do ex-diretor de Qualidade da 
CDL de Novo Hamburgo/RS, Everaldo Cavalheiro, além de outras 
autoridades e especialistas do mundo do varejo.
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programação do con-
gresso foi voltada para 
diretores e colaborado-
res das CDLs e incluiu 

várias palestras, como A im-
portância da comunicação no 
Sistema CNDL, Modernização 
das CDLs, Planeamento Estra-
tégico para CDLs e o E-com-
merce, entre outros temas. 

Diretores e colaboradores

A
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presidente da CDL Cacoal, Adeuvaldo Gomes de Brito, dis-
se que a diretoria da entidade escolheu o dia 22 para o en-
contro, por ser a data em que se comemora o Dia do Con-

tador. Adeuvaldo também destacou a importância da categoria, 
para o correto funcionamento das empresas em geral. “Queremos 
parabenizar os contadores cacoalenses pela data de hoje e também 
pela capacidade e seriedade da categoria com as empresas locais, de-
sejando que a postura de cada um se torne exemplo para os demais 
segmentos”, disse.

CAFÉ COM CONTADORES
s eventos que fazem parte da agenda mensal da nossa 
entidade, como o Café + CDL, também tiveram conti-
nuidade. Desta vez o encontro foi com os contadores de 

nosso município.  Durante cerca de uma hora e meia, eles pu-
deram conhecer e tirar dúvidas sobre a nossa entidade, servi-
ços, produtos e sobre o sistema SPC. O encontro contou com a 
presença do presidente do Conselho Regional de Contabilidade, 
José Claudio Ferreira Gomes, conselheiros e outros representan-
tes da categoria. 
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Dia do Contador


