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DEZEMBRO 2021

SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO

A

Saúde e segurança
do trabalho - Com
o objetivo de contribuir para que
os empresários locais iniciassem o ano de 2022 com
informações atualizadas,
a CDL Cacoal realizou no
mês de dezembro de 2021,
o curso Integrado: eSocial +
Saúde e Segurança do Trabalho, com o instrutor José
Ribeiro. Os participantes
tiveram a oportunidade de
ficar por dentro das obrigações referentes a Saúde e Segurança do Trabalho, através do eSocial.

O objetivo do curso foi disponibilizar aos empresários locais, informações
sobre as alterações previstas para ocorrer, no sistema eSocial e nas normas de
Segurança e Saúde no Trabalho

JANEIRO 2022

Microempreendedor
Individual

S

e você é Microempreendedor
Individual e tem a necessidade
de utilizar Certificado Digital,
então conheça o PJ A1 Simples, Certificado Digital com 12 meses de validade por um preço superacessível. Entre
em contato conosco e saiba mais!
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CDL CACOAL

INÉDITO E EXCLUSIVO DO
SPC BRASIL

O

novo Score + Positivo calcula a nota
dos consumidores
de um jeito diferente dos modelos de score
tradicionais do mercado.

JANEIRO 2022

Golpe do Certificado
Digital

A

CDL Cacoal fez divulgações no sentido de
informar os associados
sobre golpes relacionados aos Certificado Digital.

FEVEREIRO 2022

Cumprindo a Lei

C

om o objetivo de apoiar o comércio local no cumprimento da Lei
12.291/2010, que trata da obrigatoriedade dos estabelecimentos
comerciais em disponibilizar o Código
de Defesa do Consumidor aos consumidores, a CDL Cacoal fez a distribuição de
exemplares do Código às empresas associadas.
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FEVEREIRO 2022

ENTREVISTA À TV SURUÍ

O presidente da CDL Cacoal, Adeuvaldo Gomes de Brito, foi recebido na TV Surui, para falar da atuação da entidade em favor do
comércio local. A entrevista foi conduzida pelo apresentador do
Programa Bom dia Cacoal. Agradecemos a oportunidade.
FEVEREIRO 2022

Resíduos Sólidos

A

cidade de Cacoal conta, a partir de
fevereiro desse ano, com 400 contêiners de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). A arquisição foi feita
por meio de parceria entre a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e
o Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (COMDEMA). A CDL Cacoal
e a empresa ClickNet também apoiaram
a iniciativa, fornecendo o material para
adesivar os contêineres.
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CDL CACOAL

16° EDIÇÃO DA CACOAL
LIQUIDA

A

pós
dois anos
sem poder realizar eventos públicos, a CDL Cacoal
retorna com a Feira Cacoal
Liquida, ação desenvolvida pela entidade há mais de
16 anos. Com esse retorno,
vamos seguir com a nossa
missão: realizar a Cacoal
Liquida para empresas dos
mais variados seguimentos
movimentando a economia
do município e região.

FEVEREIRO 2022

Dos riscos, o menor!

E

ntre as novas soluções
apresentadas pela CDL
Cacoal, está a Classificação de riscos e Débitos
Ativos, uma opção para flexibilizar sua análise de crédito com
segurança e maximizar as vendas. Este insumo já está disponível para as empresas associadas à CDL Cacoal utilizar em
suas análises de crédito, antes
de efetuar uma venda para um
cliente.
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CDL CACOAL

NOTA DE SOLIDARIEDADE

A

CDL Cacoal se solidarizou com as
pessoas atingidas
pelo grande volume de água das chuvas
ocorridas no município nos
primeiros meses desse ano.
A entidade se manteve a
disposição do poder público para auxiliar nas ações
emergenciais, com doações
de água mineral, produtos
de higiene pessoal, alimentos e roupas para as famílias
atingidas.

FEVEREIRO 2022

Feriados

C

om o objtivo de facilitar a luta de classe empresarial, a CDL Cacoal
tem solicitado o apoio
da Câmara de Vereadores e da
Prefeitura Municipal no sentido de alterar a lei que determina como feriados a terça de
Carnaval e a quarta-feira de
cinzas. Além disso, sempre que
há feriados municipais, a CDL
Cacoal presta esclarecimentos
aos associados, em relação as
leis existentes.
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CDL CACOAL

MUITO APRENDIZADO E
PARCERIA

D

ia de muito aprendizado e fortalecimento de parceria
com a equipe comercial da CDL Ji-Paraná.
Na pauta do encontro, que
transcorreu durante todo o
dia, discussão sobre diversos produtos e serviços oferecidos pela entidade, como
a CDL Telecom, mais uma
iniciativa com o objetivo de
aprimorar o atendimento
oferecido aos associados.

MARÇO 2022

Reunião com vereadores

O

presidente da CDL Cacoal, diretores e outros
associados receberam
os vereadores do Município em café da manhã, realizando no auditório da entidade. O presidente explicou
que a entidade não conseguiu
realizar esse encontro no ano
passado por causa das limitações impostas pela pandemia,
mas que a partir de agora deverá promover essas reuniões.
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ABRIL 2022

VISTORIAS E LIBERAÇÃO DE
ALVARÁS

O

presidente da CDL
Cacoal participou,
juntamente com
empresários, contadores, secretários municipais, vereadores e outros
representantes de entidades
de classe, de reunião com
o prefeito Adailton Fúria e
com tenentes Pedro Daniel
Barbati e Elisa Gonçalves
Assunção, responsáveis pelo
setor de vistoria do Corpo
de Bombeiros de Cacoal.
Os principais temas discutidos durante a reunião, foram as dificuldades enfrentadas pelo comércio local, em relação as vistorias
técnicas e a liberação dos alvarás municipais.

ABRIL 2022

Lançamento do Livro Funil

O

presidente e a gerente da CDL
Cacoal prestigiaram o lançamento do Livro Funil - Qual a hora
certa de mudar - de autoria do
jornalista Jusmar Lustoza. O evento foi
realizado no auditório do UniFacimed,
numa noite festiva com música e café
colonial. Com o evento, Jusmar Lustoza
também comemorou seus 20 anos na área
da comunicação e 60 anos de vida.
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ABRIL 2022

CDL CACOAL

RETOMADA DE VOOS DA
AZUL

O

presidente da CDL
Cacoal agradeceu o
trabalho realizado
pelos representantes políticos do Município,
em relação a retomada dos
voos da empresa Azul, no
aeroporto local. Por diversas vezes a diretoria da entidade buscou o apoio do governador Marcos Rocha, do
prefeito Adailton Fúria, dos
deputados estaduais Cirone
Deiró e Jaqueline Cassol e de
outras autoridades políticas,
para resolver o problema”,
disse o presidente.

ABRIL 2022

Formatura Militar

O

presidente da CDL Cacoal, Adeuvaldo Gomes de Brito, o vice
Presidente
Adeildo
Ferreira e o 2° diretor secretário, Eli Júnior participaram da
Formatura Militar pela passagem do Dia de Tiradentes, entrega de medalhas, promoção
de policiais militares e diplomação de amigos da PM.
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CDL CACOAL

LANÇAMENTO CAMPANHAS
PROMOCIONAIS

A

A CDL Cacoal lançou, no auditório
do Sebrae, as duas
campanhas promocionais que serão desenvolvidas durante o ano de
2022. Foram apresentadas
ao público a 16ª edição da
Cacoal Liquida e Comprar
em Cacoal é + legal.
presidente da CDL
Cacoal fez a abertura do evento. Ele
agradeceu a presença de todos, a confiança dos associados e o apoio
dos parceiros da entidade.
Os principais objetivos das
campanhas são o de aumentar as vendas do comércio e
fortalecer a economia local.

O
MAIO 2022

Homenagem as Mães

A

CDL Cacoal convidou
os filhos de duas associadas mais antigas para
participar de um vídeo surpresa, em homenagem ao Dia das
Mães.
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MAIO 2022

MOVIMENTO PRÓCACAU

O

Movimento Prócacau reuniu integrantes e autoridades para fazer uma
avaliação e apresentar as
conquistas do seu primeiro
ano de atividades. A reunião
foi realizada no auditório da
CDL Cacoal. A abertura foi
feita pelo vereador Romeu
Moreira, coordenador do
movimento.
O prefeito Adailton Fúria, o vice Cássio Gois, o presidente da Câmara João Paulo Pichek, o presidente da CDL Cacoal, Adeuvaldo
Gomes de Brito e outras autoridades prestigiaram o evento.
JUNHO 2022

Palestra e Workshop

F

inalizando as ações do
mês de maio com chave de
ouro, a CDL Cacoal realizou palestra e workshop
com o empresário do Estado
de Minas Gerais, Thiago Varejo. Foram dois eventos de muito aprendizado e descontração,
que superaram nossas expectativas.

