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A Palavra do Presidente
As Micros e Pequenas Empresas
Por quê punir só às Micro monopolistas ou oligopolistas,
não é o caso das Micro e Pequenas pagam Spread de juros do
e Pequenas Empresas!
Dia 06 de março de 2018,
deve ser apreciado a derrubada
do veto presidencial ao REFIS
das Micro e Pequenas Empresas,
foi assinado esse benefício às
grandes corporações. Mas o
Presidente do SEBRAE Nacional,
Guilherme Afif Domingos, tem
afirmado que esse contingente
de empresas integrantes do
Simples não pode nem deve ser
jogado no manicômio tributário
existente no Brasil que só permite
a sobrevivência das empresas
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Empresas, porquê a concorrência
impõe as opções: paga aos
empregados e fornecedores ou
somente impostos.

empréstimo e cartões de crédito
vergonhosos ou de agiotagem,
embora as taxas da Selic juros
bancários tenham caído.

Entre sobreviver ou se suicidar,
não resta outra opção, até porque
nos últimos 10 anos os governos
concederam 17 REFIS.

O Brasil precisa ser mais
SIMPLES, é simples menos
discriminação e mais igualdade
de oportunidade.

Por que punir só as Micros e
Pequenas Empresas, quando as
grandes, os Bancos e Clubes de
Futebol, foram contemplados
pelo REFIS?

O Brasil tem que cair na REAL!
Antonio Lopes Caetano Lourenço
S I N C O MA C
Sindicato do Comércio Atacadista de
Materiais de Construção do Estado do RJ

Rio de Janeiro...de fevereiro...de março...

Lendo os noticiários nacionais e através de
todas as mídias existentes, um assunto não sai das
manchetes principais: o Rio de Janeiro e o caos
vivido no estado através da corrupção e da violência.
O abandono em que se encontra o estado e a sua
capital entra ano e sai ano continua o mesmo e a
população não vislumbra qualquer melhora nesta
situação, mesmo após grandes investimentos para a
realização da Copa do Mundo da FIFA em 2014 e os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
No mês de fevereiro comemorou-se a maior
festa da Cidade e do país, o carnaval. O que se viu
foi uma explosão no número de assaltos e diversos
outros delitos como a destruição do patrimônio
público. As cenas de barbárie atravessaram o mundo
e deixou perplexos os moradores e turistas que
buscaram a folia na cidade. No interior, aumentam
geometricamente o número de assaltos à bancos e
caixas eletrônicos em que são utilizados explosivos.
Segundos dados do Instituto de Segurança Pública,
no mês de janeiro deste ano, os casos de roubo de
carga aumentaram mais de 41%, sendo registrados
977 casos, com uma média de 31 casos por dia.
Outros números impressionam: Os roubos
de celulares aumentaram 80,6% em um ano, sendo
mais de 66 casos por dia e o número de roubos a lojas
cresceu mais de 78% em relação ao ano anterior.
Além deste número, o que assusta os moradores do
Estado do Rio de Janeiro é a falta de comando por
parte dos governantes e o completo desrespeito do
cidadão para com as autoridades e com o próximo
ignorando as regras básicas de convivência social.
Também enfrentamos a falta de investimento
em infraestrutura básica que ocasiona enchentes
quando cai uma certa quantidade de chuva, não
só na capital, mas também em cidades do interior
como Vassouras. Carros submersos, árvores que
caem sobre automóveis e residências... o enredo se
repete sempre.
Diante
deste
cenário
devemos
ter
esperança de que haja mudanças e melhorias? Os
moradores do Estado do Rio de Janeiro sempre
foram considerados hospitaleiros, trabalhadores,

simpáticos, cumpridores de seus deveres e, acima
de tudo, esperançosos. Este ano haverá eleições e
o cidadão deverá analisar o perfil dos candidatos e
votar conscientemente em pessoas que tenham o
compromisso de reverter o quadro atual e que não
tenham um passado de participação em esquemas
de corrupção.
Foi decretada ainda intervenção federal na
área da segurança pública de nosso estado, onde
todo o comando e a formulação de políticas públicas
na área passarão a ser exercidas pelo Governo
Federal que terá gestão plena e já iniciou trabalhos
de inteligência e ações visando a redução da violência
e do roubo de cargas no Estado.
Devemos mencionar também a busca de
parcerias entre a sociedade e o governo que visam
a colaborar na redução eficiente da corrupção e da
violência. Alguns projetos existentes demonstram a
força desta parceria como, por exemplo, o programa
Segurança Presente, resultado da parceria entre a
Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro
– Fecomércio e a Secretaria Estadual de Governo
voltado para o atendimento público na área de
segurança e bem-estar social. O programa que
atua em bairros como o Centro, Lagoa, Aterro e
Méier apresenta resultados concretos e com grande
sucesso, aumentando a segurança nestes bairros.
Em 01 de março, será comemorado o
aniversário de 453 anos da Cidade do Rio de Janeiro.
Nesta data refletimos qual seria o melhor presente
para oferecermos a essa maravilhosa cidade e
para todo o nosso estado. Lindas praias, ilhas e
montanhas fazem parte da nossa vida e devemos
retribuir de alguma forma. Façamos um exercício:
Por um instante, vamos pensar em um presentes
para o Rio. Depois vamos colocar a mão na massa
e trabalhar com afinco e dedicação para fazer a
nossa parte para alcançarmos este nosso desejo.
Que o Rio seja, de janeiro a janeiro, conhecido pelas
boas notícias e pela alegria dos seus orgulhosos
moradores, deixando os tempos difíceis para trás.
Fábio Miranda – Advogado e Consultor
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A FECOMÉRCIO RJ É A REPRESE
DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇ
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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SENTANTE
IÇOS E TURISMO
RO.

www.fecomercio-rj.org.br
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Novas tecnologias: Benefícios no setor varejista
A
partir
do
final dos anos 60,
o
desenvolvimento
de
tecnologias
e
inovações traçaram o
perfil do mundo atual.
O
desenvolvimento
de computadores e
aparelhos inteligentes
tonaram nosso mundo
mais ágil e globalizado.
Não
conseguimos
imaginar nossas vidas
sem estes aparelhos,
as enciclopédias foram
transformadas e hoje
basta pesquisar um
tema que a internet
oferece
diversos
dados. Reservar um
restaurante, pesquisar
uma viagem e fazer
compras tornaram-se
bem mais acessíveis.
Hoje já falamos da
internet móvel 5G e fixa de ultra
velocidade que permite assistir
diversos vídeos e programas com
várias finalidades. Carros que
estacionam sozinhos já estão
sendo vendidos no Brasil e os
chamados
carros
autônomos
já são realidade. Conseguimos
imprimir peças em 3D, usamos
peças como relógios conectados
na internet com a chamada
internet das coisas e adoramos
colocar
nossos
óculos
de
realidade virtual para admirar
uma paisagem ou nos sentirmos
dentro de uma montanha russa
em movimento.
Estas
inovações
ultramodernas
também
chegam também nos negócios
e nas vendas a varejo. Com a
finalidade de oferecer ao cliente
um produto e um atendimento
mais personalizado e eficiente,
podemos contar hoje com itens
tecnológicos que reduzem custos,
aumentam a produtividade e
podem gerar muita inovação nos
negócios. Um item já popular
é a utilização dos chamados
“QR Code”: códigos de barra
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em 2D que podem ser lidos
pelas
câmeras
fotográficas
dos
aparelhos
celulares
e
smartphones com informações,
dicas, valores e informações
adicionais ao consumidor sobre
um determinado produto.
A
realidade
virtual
também pode ser utilizada nas
vendas do varejo através da
realidade aumentada onde o
cliente pode ver um determinado
produto e como este ficaria em
sua residência, em seu corpo.
As mulheres poderão escolher
os cortes de cabelo da moda e
ver como ficariam estes cortes
nelas antes mesmo de entrarem
no salão de beleza ou ainda
ver como ficaria aquele enfeite
em sua mesinha de centro da
sala. Esta realidade aumentada
poderia ainda mostrar ao cliente
como ficaria a sua casa após a
reforma de um cômodo e com a
utilização dos diversos tipos de
materiais de construção como
pisos, azulejos e produtos de
decoração,
proporcionando
a
este cliente uma maior imersão
e personalização, garantindo sua
maior satisfação.

Outra
tecnologia
já
aplicada no varejo de países da
América do Norte e alguns países
da América do Sul, como por
exemplo o Chile, é a chamada
“Tap and Go”. Esta inovação
facilita a escolha do cliente e a
redução das filas, oferecendo um
ambiente mais útil e confortável: O
consumidor pega um determinado
produto, realiza a leitura do
código de barras através do seu
smartphone e, automaticamente,
realiza o pagamento através das
formas de pagamento eletrônicas
disponíveis no mercado, não
enfrentando filas e podendo sair
com o produto já nas suas mãos,
com o recebimento eletrônico da
nota fiscal.
Acreditamos que a classe
empresarial brasileira deverá estar
atenta ao uso destas novidades
tecnológicas pois, em momentos
de crise, buscar novas soluções
e
ferramentas
tecnológicas
proporcionarão
alternativas
que poderão incrementar o seu
negócio, colaborando ainda com
o emprego e a economia, levando
crescimento e desenvolvimento
para o seu negócio e para o país.

LEMBRETES
TRABALHO

SEGURO-DESEMPREGO
Valor do Benefício

Veja os novos valores do seguro-desemprego para 2018

O reajuste das faixas salariais do benefício do seguro-desemprego observa a variação do INPC, calculado e divulgado
pelo IBGE, acumulada nos 12 meses anteriores ao mês de reajuste.
Considerando que o INPC acumulado de 2017 resultou em 2,07%, o valor reajustado do seguro-desemprego, a partir
de 1-1-2018, será calculado com base na seguinte tabela:

Faixa de Salário Médio
Até R$ 1.480,25

Valor da Parcela
Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%)

A partir de R$ 1.480,26 até 2.467,33

Acima de R$ 2.467,33

Multiplica-se R$ 1.480,25 por 80%, e o que
exceder a R$ 1.480,25 multiplica-se por 50%
e soma-se os resultados
O valor da parcela será de R$ 1.677,75,
invariavelmente

O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do salário-mínimo, que corresponde em 2018 a R$954,00 mensais.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 7.998 de 11-1-90

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO

Veja o calendário de licenciamento de veículos para o ano 2018

O calendário de licenciamento para o exercício de 2018, de acordo com os seguintes prazos e o ﬁnal da placa de identiﬁcação será:

Final de placa do veículo

Período para licenciamento

0e1

Até 31-5-2018

2e3

Até 30-6-2018

4e5

Até 31-7-2018

6e7

Até 31-8-2018

8e9

Até 29-9-2018

Os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) serão emitidos para os veículos que estiverem com seus
débitos relativos ao IPVA, DPVAT, multas de trânsito e às taxas de vistoria e emissão de CRLV quitados.
Em relação aos veículos inadimplentes com o IPVA, serão emitidos os CRLV, desde que os demais débitos estejam quitados.
VEÍCULOS DISPENSADOS DA VISTORIA
Estão dispensados da realização da vistoria anual para emissão do CRLV, e consequentemente do pagamento da taxa de
vistoria, os veículos que se enquadram nas seguintes situações:
Veículos particular com capacidade para até 5 passageiros, até o 5º exercício ou seja veículos adquiridos como zero Km a
partir de 2014(data da emissão da NF) estão dispensados de realização da vistoria no ano 2018;
Veículo particular com capacidade para até 7 passageiros, até o 3º exercício ou seja, nota fiscal emitida a partir de 2016,
desde que o veículo mantenha suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Portaria 5.277, Detran, de 12-1-2018; Portaria 5.279 Detran, de 22-1-2018.

DECLARAÇÕES FISCAIS
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 2 COFIS, DE 30-1-2018
(DO-U DE 31-1-2018)

DIRF
Entrega em Atraso

Receita cancela multas aplicadas pelo atraso da entrega da Dirf
Este Ato cancela os lançamentos referentes às multas aplicadas pelo atraso na entrega das Dirf (Declarações do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2012 a 2017.
PORTARIA 20 SUAR, DE 24-1-2018
(DO-RJ DE 26-1-2018)

MULTA
Atualização de Valores

Divulgados valores atualizados de multas previstas na legislação do ICMS para 2018
Os valores atualizados das multas e dos limites previstos em Ufir-RJ na Lei 2.657, de 26.12.96, têm efeitos
retroativos a 1-1-2018.
Á íntegra desta Portaria encontra-se a disposição na secretaria do Sincomac / Acomac- rio
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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.

Serviços ao Associado

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

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

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

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

REMETENTE:

Sincomac - Acomac Rio
Av. Henrique Valadares, 23 Gr. 601
Telefones: (21) 2221-2976 / (21) 2232-5180
Rio de Janeiro - RJ
CEP:20231-030
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