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16a CACOAL LIQUIDA
o mês de agosto, 
uma das principais 
iniciativas de nossa 

equipe, foi ampliar a divul-
gação da Feira Cacoal Li-
quida, que vai acontecer nos 
dias 10 e 11 de setembro, na 
Praça da Igreja Matriz. A 
busca por novas empresas 
participantes foi intensifica-
da e a propagação do evento 
também.
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Poster oficial da 16° Edição da feira

lém da publicidade 
veiculada nos veícu-
los de comunicação 

tradicionais, como rádios, 
TVs e jornais impressos e 
eletrônicos, a diretoria da 
CDL Cacoal promoveu en-
contro com os influenciado-
res digitais da cidade, com o 
objetivo de firmar parceria 
com a classe. 

A
Influenciadores
digitais 

AGOSTO 2022
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Feira Cacoal Liqui-
da é um evento que 
favorece o consumi-

dor, por abranger um grande 
número de empresas em um 
único local, expondo e reali-
zando vendas de produtos e 
serviços de qualidade, a um 
preço acessível.

ossa diretoria pro-
moveu encontro 
também com os em-

presários que já haviam con-
firmado participação na Ca-
coal Liquida. Momento para 
saber tudo sobre o evento, 
inclusive em relação a lo-
gística necessária, para que 
tudo corra bem no maior 
evento do ano, do comércio 
cacoalense.

Qualidade e preço 
acessível
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AS NOSSAS EMPRESAS
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Na 16° Cacoal Liquida, além de ter a oportunidade de fazer boas 
compras, a população terá acesso a diversas opções de lazer, com 
atrativos para a toda a família.

ntre as atrações da feira 
está o desfile das digitais 
influencers, programado 

para sábado, dia 10, às 16 horas. 
Elas vão subir ao palco, usando 
roupas das lojas participantes 
do evento. 
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ATRATIVOS PARA TODA A 
FAMÍLIA

E

passeio ciclístico 
também faz parte 
das atrações que será 

realizado em parceria com a 
Top Bike e com o Cedim. A 
saída está programada para 
às 15h, no local da feira.

O
Passeio Ciclístico
AGOSTO 2022



BOLETIM MENSAL
VOL 4 CDL CACOALQUARTA-FEIRA 31 AGOSTO 2022

urante o mês de 
agosto, também in-
tensificamos a co-

leta e divulgação de depoi-
mentos dos empresários 
que já participaram de ou-
tras edições da Cacoal Li-
quida. Todos enalteceram a 
importância do evento para 
aquecer as vendas de suas 
empresas.
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SUCESSO COMPROVADO

s influenciadores 
agradeceram a ini-
ciativa da CDL Ca-

coal e se propuseram a unir 
forças com a entidade, em 
favor do sucesso da fei-
ra. Mais uma parceria para 
contribuir com o fortaleci-
mento do comércio local.

O
Compromisso
Firmado
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gosto também foi o 
mês dedicado aos 
pais. Usamos nossas 

redes sociais para dar di-
cas tanto aos empresários, 
quanto aos consumidores, 
no momento da compra do 
presente.  

Dia dos pais
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A

o mês de agosto, 
nosso presidente, 
Adeuvaldo Gomes 

de Brito, também foi ho-
menageado pelo Sebrae, 
no evento Conexão Líderes 
da Amazônia, que objeti-
va enaltecer o trabalho das 
pessoas que se dedicam a 
valorização e fortalecimen-
to do desenvolvimento sus-
tentável da Amazônia, e do 
Brasil, gerando dignidade 
e oportunidade para toda a 
sociedade.
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CONEXÃO LÍDERES DA 
AMAZÔNIA


