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Mensagem do Presidente
O ano de 2017 está terminando e com a grave crise moral de valores que o país ainda atravessa, as recordações não 
apagam os desvios cometidos pela maioria da classe política e do clã dos privilegiados que só pensam e agem em 
proveito de si e de seus apaniguados,  esquecendo que a população do território brasileiro é de  220 milhões e à imensa 
maioria lhes é negado o direito de participar das riquezas do nosso país em  consequência da crescente e perversa 
desigualdade, resultante principalmente da falta de qualidade da Educação, saúde, saneamento básico e segurança em 
face dos limitados recursos orçamentários não contemplarem o bem estar de nossos Irmãos.

Considerações  políticas  à parte, a aproximação dos festejos natalinos nos remetem à celebração que envolve a família, 
o espírito religioso e os amigos. Esqueçamos a  melancolia e todos os indícios inerentes as naturais adversidades 
governamentais e de violência humana. Nossa obsessão, exige que sejamos naturalmente otimistas para embarcar 
com sabedoria no contingente de congraçamento com espírito familiar a fi m de que possamos - com forças renovadas 
- planejar a melhoria dos nossos negócios e que boas ações nos estimulem e iluminem para que revertamos em 2018 
o cenário de marasmo da economia e corrupção vivido pelo Brasil desde 2014

BOAS FESTAS. FELIZ 2018 ! ! ! ! ! 
Grande e afetuoso abraço aos Associados e amigos do segmento de Materiais de Construção

                                                                                             Antonio  Lopes  Caetano Lourenço
                                                                                                                Presidente
                                                                                                             S I N C O M A C
                                                          Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de Construção do Estado do RJ 
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O Natal é comemorado em 25 de dezembro, 
dia em que se celebra o nascimento do Menino 

Jesus.

Esta é uma celebração cristã, mas que 
com o passar do tempo foi disseminada 
para fora do âmbito religioso.

Atualmente, o Natal é feriado em quase 
todos os países do mundo, independente 

da religião, todas as pessoas celebram 
esta festividade a sua maneira.

As festividades do Natal começam na véspera, dia 
24 de dezembro, quando a família se reúne para 
a ceia e trocam presentes e mensagens de afeto.

Origem do Natal

No século III d.C, a Igreja queria converter os povos 
pagãos para o Império Romano, para que eles passassem a comemorar o 
nascimento de Jesus. Assim, o dia 25 de dezembro foi escolhido para que a 
data do nascimento de Jesus coincidisse com a festividade romana dedicada ao 
"nascimento do deus sol", que comemorava o solstício de inverno.

As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, pois este foi 
o tempo que os três reis Magos levaram para encontrar o Menino Jesus, o que 
é comemorado no dia 6 de janeiro, data conhecida como o Dia de Reis.
Símbolos do Natal

O Natal é feito de muitos símbolos, como a árvore de Natal, sempre cheia de 
enfeites, o presépio, para simbolizar o nascimento de Jesus, as velas e os sinos.
Outro símbolo muito importante é o Papai Noel, personagem que foi inspirado 
num bispo chamado Nicolau, nascido na Turquia, e que costumava ajudar as 
pessoas pobres. Nicolau deixava saquinhos com moedas próximas às chaminés 
das casas.

Após várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele, Nicolau foi consagrado 
santo (São Nicolau) pela Igreja Católica.

Natal 
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O ano parece terminar demasiadamente rápido para o 
consciente coletivo, um novo ano também chega. Vamos 
analisar o que ele trará de desafi os para a nossa cidade, 
país e planeta em que vivemos e reservar um tempo para 
verifi carmos os desafi os a serem superados no ano de 
2018.

Nosso país, possui grandes desafi os depois de ser tão 
maltratado nos últimos anos. 

Com as fi nanças em situação crítica, quais seriam as 
saídas?

Diante de tantas leis vigentes de fato como a lei do 
tráfi co, da milícia, do suborno e da contravenção, como 
impor as leis democráticas, a legislação do cidadão de 
bem e a Constituição?

Grandes são os desafi os de nossa nação no ano 
eleitoral que se aproxima onde escolheremos Deputados 
Estaduais, Federais e Distritais; Senadores, Governadores 
e Presidente da República: Qual será o perfi l dos 
candidatos? Vivemos muitas incertezas, principalmente 
quanto aos candidatos para presidência. Será uma 
disputa polarizada? Teremos algum candidato que não 
seja político profi ssional, os denominados “outsiders”? 
O Brasil conseguirá efetivamente retomar o caminho 
do crescimento econômico diante da projeção do FMI 
de crescimento do Produto Interno Bruto de 1,5% em 
2018? Conseguiremos a esperada safra recorde de grãos 
e o aumento no consumo interno? Conseguirá o atual 
presidente aprovar as reformas previdenciária e tributária 
junto ao Congresso Nacional e tentar terminar o seu 
mandado com uma aprovação popular maior do que a atual 
de apenas 4%? Que novas histórias nos trarão a Operação 

Lava Jato? Todos estes ingredientes serão misturados e 
temperados ainda com a Copa do Mundo da FIFA que será 
realizada na Rússia.

Falando da terra de Vladmir Putin, como será sua 
relação com o Presidente Donald Trump? Como estes 
líderes tratarão a crise na península coreana e outras 
questões inerentes na geopolítica internacional? Atentados 
do Estado Islâmico e Boko Haram, crise de refugiados e 
regresso dos nacionalismos como ocorre na Catalunha e 
na Escócia.

Em um mundo digital e globalizado, a humanidade 
enfrentará questões no mundo real e no mundo digital como 
os ataques, crimes cibernéticos e a relação do indivíduo 
com as mídias e redes sociais. Vivemos a era da chamada 
pós-verdade onde as crenças pessoais e emocionais têm 
mais infl uência do que os fatos. Boatos divulgados através 
da internet e a intolerância fazem com que algumas 
pessoas vivam enclausuradas em determinadas correntes 
de pensamentos e radicalizem seus atos e opiniões e por 
isso, devemos ouvir todas as pessoas com suas diferentes 
convicções na busca de um novo mundo com qualidade de 
vida e oportunidades para todos. 

Que no ano de 2018, apesar de todos os desafi os e 
incertezas, a classe empresarial lute o bom combate e, 
através de novas ideias e o empreendedorismo, colabore 
no desenvolvimento de uma nova sociedade, sendo 
engrenagem fundamental no desenvolvimento de nossa 
sociedade. Desejamos um ano de paz, esperança e 
compreensão para vencermos estes dias tão turbulentos e 
com desafi os tão grandes para todos nós.

Fábio Miranda

Perspec� vas 2018 – Retomada e mudanças
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Alterado horário de circulação de 
veículos de carga e operação de 

carga e descarga no município do 
Rio de Janeiro 

Foi publicada no Diário Ofi cial do Município do Rio de 
Janeiro de 21.11.2017 o Decreto Rio nº 43.970, de 
17.11.2017, que proíbe a circulação de caminhões 
e a operação de carga e descarga, no período 
compreendido entre as seis e vinte e uma horas, de 
segunda-feira a sexta-feira, em dias úteis, nas vias 
da Região Portuária abaixo indicadas: (i) avenida 
Rodrigues Alves, em ambos os sentidos; (ii) via 
inominada B4; (iii) via Binário do Porto, em ambos os 
sentidos; (iv) avenida Venezuela; (v) via inominada 
A1; (vi) praça Mauá; (vii) avenida Professor Pereira 
Reis, na pista sentido Praça Santo Cristo, em direção 
à Via Binário do Porto; (viii) rua Rivadávia Correa; 
(ix) rua Silvino Montenegro; (x) rua Antônio Lage; 
(xi) rua Souza e Silva; (xii) avenida Barão de Tefé; 
(xiii) rua Edgard Gordilho; (xiv) avenida Rio de 
Janeiro. 
A íntegra do Decreto Rio nº 43.970/2017, encontra-se 
a disposição na secretaria do SINCOMAC / ACOMAC-RIO

Convênio ICMS nº 169
O Conselho Nacional de Politica Fazendaria ( 
CONFAZ) publicou no Diário Ofi cial da União, 
de 28.11.2017, o Convênio ICMS nº 169, de 
23.11.2017, que estabelece condições gerais para 
a concessão unilateral pelos Estados ou Distrito 
Federal de moratória, parcelamento, ampliação de 
prazo de pagamento, remissão ou anistia, bem como 
a celebração de transação, relativamente ao ICMS. 
A íntegra do Decreto Rio nº 43.970/2017, encontra-se 
a disposição na secretaria do SINCOMAC / ACOMAC-RIO

No dia 10 de novembro de 2017, o SINDICATO DOS 
EMPREGADOS NO COMERCIO DO RIO DE JANEIRO 
e SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, celebraram a CONVENÇÃO COLETIVA 
DE TRABALHO 2017, estipulando as condições de 
trabalho previstas nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA E DATA BASE
As partes fi xaram a vigência da presente Convenção 
Coletiva de Trabalho no período de 19 de setembro 
de 2017 a 18 de setembro de 2018 e a data base 
da categoria em 19 de setembro;
CLÁUSULA SEGUNDA – ABRANGÊNCIA
A Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a 
todos os empregados do comércio da categoria  dos 

CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO  2017/2018

Municípios DO Rio de Janeiro, Miguel Pereira
 e Paty de Alferes.
CLÁUSULA TERCEIRA – PISOS SALARIAIS
Aos empregados que recebem salário fi xo , fi cam 
garantidos os seguintes pisos salariais: R$ 1.150,00 
( mil cento e cinquenta reais );
Aos comissionistas puros e misto, será garantido o 
valor de R$ 1.265,00 (hum mil duzentos e sessenta 
e cinco reais) toda vez que sua remuneração ( 
comissões, repouso e parte fi xa, se houver) não 
alcançar a referida garantia.
CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE
Fica concedido, a partir de 19 de setembro de 2017, 
um reajuste salarial correspondente  a 2% (dois por 
cento), incidente sobre os salários percebidos em 
setembro de 2016.
As demais cláusulas da Convenção anterior ( 2016 ) 
fi cam mantidas. 
A íntegra desta CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 2017, encontra-se no nosso Site : www.
sincomac.com.br

Dia de São Silvestre

O Dia de São Silvestre é comemorado anualmente 
em 31 de dezembro no Brasil.

A data homenageia a fi gura do Papa Silvestre I, 
considerado o responsável pelo fi m da perseguição 
que os cristãos sofriam no início do Cristianismo no 
Império Romano.

Silvestre I foi o 33º papa da Igreja Católica, por 
mais de 20 anos (314 a 335 d.C), morrendo em 31 
de dezembro. A Igreja Católica decidiu canonizá-
lo no mesmo dia de sua morte, sendo o dia 31 de 
dezembro o Dia de São Silvestre.

O Dia de São Silvestre também é marcado pela 
Corrida Internacional de São Silvestre, que ocorre 
todos os anos no dia 31 de dezembro em homenagem 
ao santo católico.

A Corrida de São Silvestre começou em 1925, 
por iniciativa do jornalista Casper Líbero, que após 
assistir a uma corrida noturna na França, decidiu 
copiar a ideia e criar uma competição noturna em 
São Paulo.

No início, a Corrida de São Silvestre era realizada 
à meia-noite, entre os dias 31 de dezembro e 1º 
de janeiro. No entanto, a organização do evento, 
com o crescente sucesso, decidiu enquadrar as 
regras estabelecidas pela Federação Internacional 
de Atletismo, começando no dia 31 de dezembro por 
volta das 15h (mulheres) e 17h (homens).
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Seja um Sócio Sincomac
e venha fazer parte do seu sindicato aproveitando os serviços, cursos e 

palestras e outros benefícios para o crescimento da sua Empresa.

Palestras e Treinamentos

Auditório próprio para a realização de palestras, cursos ou seminários 
especialmente com o SENAC FECOMÉRCIO.

Assessoria Informativa

Informações atuais sobre tributação previdência, Legislação Trabalhista, comercial e 
demais novidades no mundo jurídico, fi scal e contábil que sejam de interesse do setor.

Convénio com o Bradesco 

Convénio "João de Barro" – Exclusivo para associadas a ACOMAC-RIO. 
Financiamento para compras de materiais de construção, com condições especiais.

Assessoria Jurídico Trabalhista

Através do Departamento Jurídico, os associados contam com total assessoria 
trabalhista


