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CAMPANHA DE PRÊMIOS

A Campanha Comprar em Cacoal é + legal, lançada dia 10 
de outubro, foi uma de nossas principais ações do mês. O 
período da campanha é o de 17 de outubro a 5 de janeiro.

erão sorteados 1 
motocicleta Honda Biz 
110cc, 1 motocicleta 

Yamaha Factor 125, 1 iPhone 
13, dois Xiaomi Redmi Note 
11, 1 TV Led 50”, além de 
poupanças de R$ 750,00 
e R$ 500,00 e raspinhas 
instantâneas de R$ 50,00. 
Os vendedores também 
receberão bonificações.
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SORTEIOS DOS PRÊMIOS
s sorteios serão 
realizados nos dias 
19 de novembro e 18 

de janeiro, na CDL Cacoal 
e serão abertos ao público. 
Os nomes dos ganhadores 
serão divulgados pela mídia 
local, através do site e das 
redes sociais da CDL.

Concorrem aos prêmios, os 
consumidores que fizerem 
suas compras nas empresas 
participantes, no período 
de realização da campanha.
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omprar em Cacoal 
é mais legal, porque 
quando você com-

pra do comércio local, em-
presas dos mais variados 
seguimentos movimentam 
a economia do município e 
região, favorecendo o cres-
cimento e desenvolvimento 
da nossa cidade.

C
Movimentando
a economia
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MUITO APRENDIZADO 
COM CRIS PIUGA

Entre as nossas 
principais ações no 
mês de outubro, 

estão também os cursos 
Lojista expert e Visual 
Merchandising Vitrinismo, 
ministrados pela publicitária 
e especialista em moda, 
Cris Piuga. Os empresários 
que participaram dos 
cursos, puderam aprender 
mais sobre métodos para 
valorizar, posicionar e 
divulgar seus produtos. 

lém de muito aprendizado teórico, os participantes tiveram 
a oportunidade de praticar os ensinamentos, avaliando a 
vitrine, a exposição de produtos e o ambiente de uma loja 

da cidade.
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quinto encontro 
empresarial do 
Café + CDL Pratas 

da casa, foi outra ação do 
mês de outubro. Desta vez o 
tema foi Presença Feminina 
nos Negócios. O assunto foi 
dirigido pela empresária 
Rosangela Ramos, CEO da 
Medical Center e diretora 
Fiscal da CDL Cacoal.

Durante cerca de duas horas as participantes discutiram sobre 
temas populares referente a mulher nos negócios e compartilharam 
experiências do dia a dia.

FORÇA FEMININA
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 Embora não seja obri-
gatório para empresa 
que tem até um em-

pregado e optou pelo regime 
tributário Simples Nacional, 
para microempreendedor in-
dividual (MEI) e, também, 
para pessoa física, o certifi-
cado digital pode substituir 
documentos em papel,  agili-
zando processos de forma se-
gura.

E
Porque Investir no 
Certificado Digital?
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CDL/BH - 18° ENCONTRO 
DOS COMUNICADORES

CDL Cacoal tam-
bém esteve presente 
no mês de outubro, 

no 18º Encontro de Co-
municadores do Sistema 
CNDL (Confederação Na-
cional dos Dirigentes Lojis-
tas) que aconteceu nos dias 
19 e 20 de outubro, em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. 
Nossa entidade foi repre-
sentada pela gerente admi-
nistrativa Valdinéia Pereira 
Brito e pelo designer gráfi-
co , Italo Natan.
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s vantagens do Car-
tão CDL Benefícios 
também foram di-

vulgadas durante o mês. O 
cartão surgiu como uma 
ferramenta que pode apoiar 
o crescimento do seu esta-
belecimento e também for-
talecer a economia local.

Mais benefícios
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