
30/04/2014                SINCOPEÇAS e SIRCOPE a convite do vereador Luiz Eustáquio, 
                                    participam de reunião solene em homenagem ao Dia do Trabalhador (1º de maio).  

                                     
PUBLICADO EM 30/04/14 
AS 13:30h  
Câmara do Recife faz 
homenagem ao Dia do 
Trabalhador 
 
A Câmara do Recife 
realizou ontem uma 
reunião solene em 
homenagem ao Dia do 
Trabalhador (1º de maio). 
A iniciativa foi do vereador 
Luiz Eustáquio (PT), que 
afirmou estar muito 
honrado em fazer tal 
evento numa data que, fez 
questão de destacar, é tão 

importante para os trabalhadores brasileiros. “Esse dia simboliza a luta e a conquista de vários direitos”, falou, lembrando 
também a força dos sindicatos, “que lutam pelos trabalhadores, garantindo melhores condições de vida”.  
 
O vereador fez um breve apanhado histórico sobre o empenho dos trabalhadores por leis que garantissem uma atuação correta 
por parte dos empregadores no mercado de trabalho do país, sem exploração e com direito básicos, como jornada de trabalho 
compatível e salários dignos. 
 
Além das várias instituições e sindicatos que representam diversas categorias de profissionais (doze no total), também 
receberam as placas comemorativas, dois servidores da Câmara Municipal do Recife: a diretora da Assessoria de Relações 
Públicas, Ana Cristina Torti, e o garçom Josenildo da Silva, mais conhecido como Jô. Completando 34 anos de trabalho na 
Casa, coube a ele discursar em nome de todos os homenageados. “Estou muito feliz, e agradeço ao vereador Luiz Eustáquio 
por essa honra”, disse Jô. 
 



O evento aconteceu no plenário e foi presidido pelo vereador Alfredo Santana (PRB). A mesa foi composta pelo presidente da 
Força Sindical, Aldo Amaral; o secretário geral da Central Única dos Trabalhadores (CUT - PE), Paulo Rocha; o secretário de 
finanças da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST-PE), Edvan Mariano; o secretário geral da União Geral dos 
Trabalhadores, Luiz Nelson França e o gerente geral do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, Celso Miranda Filho, 
representando o governador de Pernambuco, João Lyra Neto. 
 
O secretário geral do CUT, Paulo Rocha, enfatizou que ainda há muita coisa a conquistar, principalmente no campo da saúde e 
da jornada de trabalho. “A gente tem muito que caminhar e fazer pelos trabalhadores”. 
 
Os responsáveis pelos sindicatos lembraram que hoje várias ações vão ser realizadas em diversas partes da cidade para 
comemorar o 1º de maio. Durante o evento estiveram presentes os vereadores do Recife, Jurandir Liberal(PT) e Aderaldo Pinto 
(PRTB). A solenidade foi abrilhantada pelo coral do Sindsprev. 
  

  

  

16/04/2014                BALANÇO - Nordeste Motor Show se consolida no calendário automobilístico 
                                     
Evento apoiado por 
Fecomércio, Senac e 
Sincopeças aconteceu no 
Centro de Convenções de 
Pernambuco 

Marcado por lançamentos 
de carros, motos e 
lanchas 
  

14 de abril de 2014 - O 
último dia do Nordeste 
Motor Show movimentou o 

Centro de Convenções de Pernambuco com exposição de carros, motos e lanchas, além da apresentação de shows radicais e 
teste ride de vários modelos de motocicletas. Nesta segunda edição, 80 marcas expositoras participaram do encontro, que é 
promovido pela Reed Exhibitions Alcantara Machado, consolidando o evento no calendário brasileiro, seguindo o modelo dos 



já consolidados Auto Esporte Expo Show, Salão Duas Rodas e Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. O público 
visitante foi de 36 mil pessoas. 
  

No segmento de quatro rodas, a Volkswagen destacou em seu estande o novo Up!, em suas versões High Up! E Move Up!. A 
linha marca a entrada da Volkswagen no mercado de utilitários – modelos 1.0 com airbag duplo. Também estavam em 
exposição os clássicos da montadora alemã, a exemplo do Jetta. A Ford apostou forte na atualização do Fiesta e do Fusion, 
que atraíram bastante interesse de quem circulou pelo evento, com opcionais que enchem os olhos dos apaixonados por 
carros. Inspirados nos modelos clássicos do início do século 20, os carros da Sael Mini ganharam a admiração do público, 
principalmente os jovens. “A Mini é uma marca que sempre atrai muita atenção. Para a nos, a recepção se manteve muito boa. 
O legal deste evento é a aproximação com o público”, afirma o gerente Renan Rêgo. 
De acordo com ele, a expectativa é fechar 20 produtos comercializados até o fim desta edição do Nordeste Motor Show. 
  

Motociclistas de todas as idades se deleitaram com a presença da Harley Davidson, que pela primeira vez marcou presença no 
Nordeste Motor Show. “Todos os dias do evento foram bons. A visibilidade é enorme. Acreditamos que o impacto alcançado se 
refletirá nas vendas”, afirma o supervisor geral da marca no Recife, Rodrigo Medeiros. “Viemos para mostrar que o sonho de ter 
uma Harley Davidson é muito mais próximo que qualquer fã imagina. O preço é acessível, no mesmo patamar que as 
motocicletas de altas cilindradas de outras marcas.” 
  

A prospecção de clientes foi assinalada como a principal conquista da Honda, que em três dias realizou o cadastro de dezenas 
de interessados em adquirir uma motocicleta. Nos holofotes, ficaram a Falcon 400 e a novíssima CB 500X, preferidas para 
serem fotografadas. Na Yamaha, o diretor Aloisio Dutra classificou o Nordeste Motor Show como muito positivo. “Muitos 
negócios estão sendo concretizados, além de muitos agendados para acontecer. Este contato com o público é muito positivo, 
pois nossa equipe pode esclarecer muitas questões técnicas”, realça Dutra. Durante os quatro dias do evento, foram realizados 
1.590 test rides de produtos da marca na área externa do Centro de Convenções. 
  

Com uma nova fábrica instalada em Pernambuco, a Shineray comemora as vendas de motocicletas durante o Nordeste Motor 
Show. O gerente Anderson Arruda prevê um crescimento de 10 a 15% no volume de vendas em relação à edição de 2013, da 
qual também participou. “Tivemos muita gente circulando desde cedo no local. Conseguimos fazer bons negócios durante o 
evento”, comemora. Exclusivamente para a feira, a marca expôs a scooter Sun 150, com câmbio automático e porte de 300 
cilindradas. 
  

Domingo (13/04) também marcou a quebra do recorde mundial de som de carro na modalidade SPL – sound pressure level – 
de Sidney Gomes Sobral, conhecido como Ney-son. O pernambucano conseguiu atingir 157,9 decibéis contra 157,5 db do 



alemão Thorsten Moxter. “Estou me sentindo muito realizado pelo trabalho desenvolvido. Não foi fácil, porque as regras foram 
atualizadas e não podemos mais utilizar dois amplificadores, apenas um. Tive que repensar a estrutura do veículo”, conta ele. 
“Trabalho com som de carro faz 15 anos no Recife e há dois anos, venho competindo pela Competição 101 Eventos no Brasil.” 
  

Em parceria do DETRAN-PE, Operação Lei Seca e do projeto sócio-educativo Moto Amiga, o Nordeste Motor Show realizou 
ainda um braço social de conscientização dos condutores de motocicletas. O estande da ação disponibilizou um simulador de 
moto, com o acompanhamento de um instrutor, que deu as principais orientações e dicas para um trânsito seguro, além de 
palestras educativas e distribuição do teste do bafômetro descartável. 
  

O balanço final pode ser traduzido em uma palavra: sucesso. “O Nordeste Motor Show é um evento que une diversão, 
entretenimento, negócio e também a responsabilidade social, que é uma grande preocupação nossa. A data da terceira edição 
já está marcada para abril de 2015”, destaca Rodrigo Rumi, diretor da feira. 
  

Matéria Completa, Vídeos e Fotos: Leia Aqui! 
  

  

11/04/2014                Durante 30º Congresso Nacional de Sindicatos Patronais Afif defende ampliação do Simples 
                                    Inclusão de empresas com base no porte é ponto de partida para mudar sistema, diz ministro    

A ampliação do Simples Nacional, que fundamentalmente inclui empresas no 
regime especial de tributação com base no porte dos empreendimentos e não na 
área de atuação, é o ponto de partida para a reforma tributária do país. A avaliação 
é do ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da 
República, Guilherme Afif Domingos. 
 
"O Simples significa proteger uma parcela do mundo econômico, mas se a empresa 
crescer e sair dele, ela cai no sistema complexo. E quem crescer cai na armadilha 
do manicômio tributário existente no país. Portanto o caminho é grande, mas a 
revolução vai ser de baixo para cima, vai ser através da ampliação do Simples que 
vamos fazer a grande reforma tributária no Brasil. De cima para baixo não acredito 

que isso venha a acontecer", afirmou o ministro, ontem, durante o 30º Congresso Nacional de Sindicatos Patronais do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo, no Minascentro, em Belo Horizonte. 
 

http://www.nordestemotorshow.com.br/Multimidia/Releases/Releases-do-Evento/Nordeste-Motor-Show-se-consolida-no-calendario-automobilistico/


Afif Domingos destacou que o projeto que altera e amplia o Simples tem três pontos fundamentais. O primeiro deles, segundo o 
ministro, é o princípio da universalização. "Ser Simples é pelo tamanho e não pelo setor que está. O que importa, além de 
definir que micro e pequena empresa (MPE) fatura até R$ 3,6 milhões ao ano, é que qualquer um, de qualquer atividade 
econômica, tem que estar enquadrado no benefício", disse. 
 
O segundo ponto fundamental da ampliação do Simples, continua o ministro, é a substituição tributária. "Ela sempre existiu para 
as cadeias homogêneas de distribuição, mas acabaram sendo generalizadas com margens arbitradas que se tornaram 
arbitrárias e anularam os benefícios do regime em cima do micro e pequeno empresário. • uma questão de justiça repor ao seu 
lugar a substituição e evitar que ela seja usada indiscriminadamente como tem sido. • um poder limitante à ação das 
secretarias de Fazenda dos estados", enfatizou. 
 
O último ponto incluído no projeto de ampliação do Simples destacado pelo ministro é a implantação da Rede Simples, que é a 
rede de simplificação de abertura e fechamento de empresas. "Hoje, a abertura funciona em vários balcões e você tem que 
passar por uma autêntica via sacra para efeito de abrir uma empresa. Fechar não dá tanto trabalho porque você não consegue. 
Essa é uma diretriz para implantarmos o sistema único de abertura e fechamento de empresa, que deve comerá em julho. 
Estamos fazendo um grande portal nesse sentido", acrescentou. 
 
De acordo com o ministro, o novo texto legislativo vai criar um registro único para a empresa, ao invés de ter mais um para 
estados e um para municípios. A idéia é fazer com que todos os entes da Federação compartilhem informações sobre as 
empresas, mantendo um banco de dados único e simplificado. 

Matéria Completa Leia Aqui! 
  

  

10/04/2014                Sincopeças Partipa 30º Congresso Nacional de Sindicatos Patronais https://www.facebook.com/conasipamg 

                                    e Protesta Contra Carga Tributária 

http://www.sincopecaspernambuco.com/images/AtoCivico1.pptx
https://www.facebook.com/conasipamg


Empresários marcham em 
protesto contra carga 
tributária. 
Cansados de pagar 
imposto, sem retorno, 
empreendedores foram às 
ruas reclamar e pedir 
reforma 

PUBLICADO EM 10/04/14 - 
18h23  
Juliana Gontijo/ JOSÉ 
VÍTOR CAMILO  
 
Empresários do comércio 
varejista decidiram ir para 
as ruas protestar contra a 
alta carga tributária, em 
10/04/2014, em Belo 
Horizonte. Eles se reuniram 
por quase duas horas na 
praça Tiradentes, na região 
Centro-Sul da cidade, com 
camisas com desenho de 

uma corda no pescoço. Conforme o presidente do Sindilojas-BH, um dos organizadores do evento, Nadim Donato Filho, 
participaram cerca de 600 empresários de vários pontos do país. “Queremos a simplificação de todos os impostos, com a 
unificação deles. E também diminuir a carga tributária, que hoje é de 36,47% do PIB para 30% em cinco anos”, disse.  
 
 
Especialistas em economia e Direito Tributário aprovaram a atitude da classe. “Eles têm razão de ir paras as ruas. Afinal, os 
tributos pagos não são altos, são elevadíssimos”, disse o doutor em Economia e professor do Ibmec Minas, Paulo Pacheco. 
Para ele, é importante conscientizar a população sobre o impacto dos tributos no seu cotidiano. “O consumidor não se vê como 
parte do problema. Ele acha que é problema do empresário, tem a ideia de que o empreendedor é ruim, só que é ele que gera 



empregos no país”, diz. 
 
Para ele, um dos problemas é que o imposto incide em cascata, o que faz com que não se saiba com exatidão quanto de 
imposto é pago no país. “Tudo o que você compra ou que o empresário compra tem imposto. E a pessoa física ainda paga o 
imposto de renda. Há vários tributos”, observa. Ele explica que nos Estados Unidos as empresas pagam imposto só sobre o 
lucro. 
 
O diretor do escritório Faiçal Assrauy Advocacia, Faiçal Assrauy, também ressalta a idéia equivocada que prevalece para 
muitas pessoas de que o empresário é uma espécie de inimigo por causa dos preços. “Só que quem gira a economia, faz ela se 
movimentar é o empresário. Ele tem a sua função social. Mas paga muito imposto”,frisa. 
 
Para ele, dificilmente o governo vai abrir mão da arrecadação ao diminuir tributos. “Quando se fala em reforma tributária, fico 
com receio. Afinal, se houver mudança, será para aumentar ainda mais os tributos, os empresários estão mais do que certos de 
irem para as ruas protestar. Aliás, o movimento deveria ganhar reforço e se tornar nacional”, diz. 
 
O advogado criticou o aumento de tributos feito pela Prefeitura de Belo Horizonte através da lei municipal nº 10.692, de 30 de 
dezembro de 2013, que aumentou o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) para quase todos os setores, como 
serviços médicos, educação, publicidade, informática e outras atividades. 
 
Livrão “Pátria Amada”. Um livro de 41.266 páginas, pesando 7,5 ton, fez parte da manifestação dos empresários nessa quinta. 
De autoria do advogado Vinicios Leoncio, mensura a burocracia no país. 
Impostos consomem cinco meses de trabalho por ano. 
 
“É importante ir para as ruas”, ressalta o proprietário da rede de jóias Richter, Cláudio Penna de Alvarenga Leite, que participou 
da caminhada. “Afinal, vivemos um verdadeiro pesadelo tributário. São vários tributos que amarram a economia, que reduzem o 
poder de compra da população. Praticamente o trabalho dos primeiros cinco meses do ano são para pagar tributos. É um 
recurso que poderia movimentar a economia”, ressalta. 
 
O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Ângelo (Sindilojas Missões), Luiz Carlos Dallepiane, conta que já 
participou de outras manifestações em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Temos que demonstrar a nossa indignação”, diz. 
(JG) . 
  

Mais fotos do 30º Congresso clique aqui! 

http://www.sincopecaspernambuco.com/images/Fotos-BH


  

  

  

01/03/2014                Agenda comprometida com o setor de Autopeças 

                                    por Perla Rossetti perla@novomeio.com.br 

Presidentes dos Sincopeças de vários estados revelam a pauta local de ações e 
analisam os desafios do varejo independente para 2014 

As mais de 38.200 lojas de componentes automotivos do Brasil – dados do Grupo 
de Manutenção Automotiva (GMA) – contam com a ativa participação dos sindicatos 
do comércio varejistas de autopeças (Sincopeças), ou similares, em todo o País 
para evoluírem nas questões tributárias, comerciais e de gestão. Um ponto, 
especialmente, é comum na pauta 2014 da maioria das entidades em diferentes 
estados brasileiros: criar uma agenda construtiva para a rastreabilidade e evolução 
do varejo em termos gerenciais, técnicos e, principalmente, fiscais. Motivo de 
intenso debate e polêmica, a Substituição Tributária do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) é destacada pela maioria dos presidentes como foco 
de atenções para esse ano. O conceito mais aceito entre os porta-vozes é a 
necessidade de melhorias da atuação e representatividade do setor na esfera da 

atuação pública. Há ainda outros aspectos que salientam a defasagem do setor no que tange à profissionalização e evolução 
empresarial, entre eles, a própria lei do Simples Nacional, apontado pelo presidente do Sincopeças-GO, Walter de Oliveira, 
como um limitador de expansão dos varejos, uma vez que instrui o empresário a manter-se dentre de uma faixa de faturamento 
específica para reduzir sua carga tributária. No aspecto de capital humano, as entidades ressaltam a carência por uma 
qualificação específica e técnica, além da própria complexidade em mapear, quantificar e analisar os fatores que dificultam a 
captação de mão de obra para atuação dos estabelecimentos. Dificuldade similar à de mensurar dados e estatísticas reais 
sobre movimentação e volume de negócios. A falta de incentivos e políticas para o setor só agrava o quadro como uma grande 
barreira para o desenvolvimento e a clara percepção da sociedade quanto ao valor da cadeia de reposição automotiva 
independente. O momento é também de mudanças tanto na gestão das entidades, algumas recebendo os novos presidentes 
para o triênio 2014-2016, como nos aspectos que influenciam diretamente a operação, como redução das margens e novas 
configurações da cadeia com a crescente importação de itens. Para conhecer os desafios do varejo em todo o Brasil e revelar 
as estratégias que estão sendo desenhadas a fim de superá-los, a reportagem do Novo Varejo conversou com os porta-vozes 
das entidades que representam o comércio de componentes automotivos em diferentes estados e cidades. Conheça a seguir os 



temas relevantes na gestão e rumos do setor na voz dos próprios presidentes destes sindicatos municipais e estaduais. - Leia 
mais aqui! 

  

  

21/02/2014                Parceria do Sincopeças com Reed Exhibitions Alcantara Machado 

                                    Traz vantagens para Empresários do Segmento 

 

http://www.sincopecaspernambuco.com/materia%20de%20capa-site.pdf
http://www.sincopecaspernambuco.com/materia%20de%20capa-site.pdf
http://www.nordestemotorshow.com.br/


Do mesmo organizador do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo e Salão Duas Rodas, a Reed Exhibitions Alcantara 
Machado traz ao Nordeste a segunda edição do Nordeste MotorShow, que será realizado no período de 10 a 13 de abril, no 
Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O Nordeste MotorShow é o maior evento da Região Nordeste que reúne 
em um único lugar 3 grandes modalidades do setor automotivo. É uma experiência inigualável para profissionais e todos os 
apaixonados por automóveis, motocicletas e veículos náuticos. Um espaço dedicado a negócios, lazer, diversão e interatividade 
junto aos maiores sonhos de consumo dos brasileiros. 

  

18/02/2014                Firmado Convênio com a Softcom Tecnologia 

                                    Empresa desenvolvedora de Software de Gestão para Auto Peças 

A empresa disponibiliza a tecnologia certa para sua loja de auto peças, através de 
módulos simples e práticos. O software de gestão é desenvolvido para dinamizar 
seu tempo e aprimorar sua gestão, armazenando com maior facilidade suas 
informações. O Softshop voltado para este segmento, foi desenvolvido para 
controlar os processos internos da sua loja, auxiliando todo o planejamento do seu 
negócio, lhe tornando referencial em seu segmento. O Convênio vem em boa hora, 
pois o segmento é carente de empresas sérias no que diz respeito a gestão de T.I. e 
o Sincopeças vem por meio deste convênio disponibilizar um sistema que atenda 
desde o pequeno empresário até as lojas de grande porte, e mais ainda, por um 
preço e condição especial para nossos representados. 

Os principais recursos apontados pela empresa no sistema foram: Controle preciso 
do estoque;Otimização do tempo na pesquisa da mercadoria; Processo mais 
dinâmico na localização de peças similares; Otimização do tempo na realização dos 

balanços, sem necessidade de fechar a loja; Mais aproveitamento do tempo de trabalho; Mais eficiência e efetividade dos 
profissionais; Monitoramento do percentual de entregas dentro do prazo e antes do prazo; Monitoramento do tempo aproveitado 
de cada técnico em relação ao seu horário total de expediente; Fidelização da carteira de cliente; Atendimento personalizado; 
Aumento das vendas de produtos e serviços; Controle da satisfação do cliente no atendimento; Redução das inadimplências; 
Acompanhamentos e aumento das receitas; Redução das despesas; Otimização e rapidez na comunicação com seu cliente; 
Mais uma ferramenta para aumentar a Fidelização e satisfação dos clientes; Entrada de mercadorias através do importador 
XML da NF-e; Lançamentos das peças similares; Lançamento das características da peça, Ex.: Aplicações, Veículos, Modelos e 
etc; Pesquisas de peças e preços pela marca, aplicação, modelos de veículos e etc; Lançamento das peças e serviços em um 
mesmo pedido, vinculando ao cliente, placa do veículo e KM atual; Emissão da NFS-e, NF-e e/ou Cupom fiscal, homologado ao 

http://www.softcomtecnologia.com.br/solucao-interna.php?sol=166


PAF/ECF; Balanço através do coletor de dados; Direcionamento das O.S para os mecânicos responsáveis; Painel para 
visualização dos horários e profissionais disponível para direcionamento de uma O.S; Área de acesso do profissional para 
lançamento de inicio, intervalo e conclusão de um serviço; Cadastro dos veículos do cliente; Programação por KM para revisão, 
troca de óleo e manutenção do veículo; Pesquisa do cliente pela placa do veículo; Pesquisa de satisfação sobre o atendimento 
e serviços; Impressão de boletos; Cadastro dos cheques recebidos; Lançamentos do despesas; Lançamentos de receitas; 
Lançamentos de créditos e débitos por conta bancária; Transferência de valores entre contas; Lançamentos dos pagamentos 
recebidos por cliente; Envios de mala direta de e-mails para desejar ao seu cliente um feliz aniversário, informar promoções e 
novidades; Envios de SMSs para informar ao seu cliente sobre a troca de óleo ou manutenção do veículo dentro do prazo 
programado; Ficha do estoque: Entradas, Consignações, Vendas e Ajustes no estoque; Vendas por período, por forma de 
pagamento e por vendedor; Relatórios do estoque de peças e suas similares; Produtos e serviços mais vendidos e menos 
vendidos; Relatório com o percentual de efetividade, produtividade e aproveitamento de cada técnico e por período; Relatórios 
de clientes e seus veículos; Relatórios dos débitos do cliente a vencer, vencidos e pagos; Resultados das pesquisas de 
satisfação; Vendas de peças e serviços realizadas para o cliente; Listagem dos clientes com créditos; Listagem dos contatos 
realizados; Listagem de pagamentos a receber por período e por cliente; Listagem de despesas a pagar e pagas, por período; 
Relatórios de inadimplentes; Relatório do caixa diário e por período; Fluxo do caixa; Conciliações bancárias; Importação do 
arquivo retorno para baixa automática dos boletos pagos; Relatórios de receitas liquidas por cartão de crédito; Trocas de óleo e 
manutenções programadas; Aniversariantes do mês ou por período. 

  

30/01/2014                2°Fórum Empresarial do Polo Econômico de Goiana 

 



Mais de 300 pessoas lotaram o Centro Cultural Antônio Corrêa de Oliveira, na quinta-feira (30/1, no Sesc Ler Goiana, para 
conferir as palestras do 2°Fórum Empresarial do Polo Econômico de Goiana.  O evento, que teve como objetivo abordar novas 
ideias, soluções e processos que promovam o desenvolvimento sustentável, trouxe experiências de empresas como a Fiat, a 
Vivix e Hemobrás, além de palestras sobre o tema com especialistas da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Sebrae e 
Sesc. 

Durante a abertura do encontro, o presidente do Sistema Fecomércio-PE/Sesc/Senac, Josias Albuquerque, eventos como esse 
ajudam Goiana a se preparar para o desenvolvimento econômico da região. “Goiana está vivendo um período importante na 
sua economia. A implantação do Sesc Ler na cidade e a chegada de grandes empresas retrata isso. Um dos grandes desafios 
é desenvolver a economia de forma sustentável”, disse. O prefeito de Goiana , Fred Gadelha, também deu as boas-vindas aos 
presentes, enfatizando a importância da necessidade de debates sobre o tema. 

Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer experiências de sucesso de empresas com o da Fiat Chrysler América 
Latina. De acordo com o Gestor de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da empresa, Cristiano Félix, os consumidores estão 
cada vez mais procurando produtos de empresas socialmente responsáveis e preocupadas com o meio ambiente. “ Segundo 
pesquisas, 66% das pessoas preferem consumir produtos de marcas que estejam preocupadas com a sustentabilidade. Isso 
reflete em um reposicionamento das empresas”, destacou. 

Para Félix, o êxito no projeto de sustentabilidade da Fiat Chrysler América Latina se deve principalmente ao envolvimento de 
todos os empregados na causa. “Somos referência em sustentabilidade no setor automobilístico porque engajamos nossos 
funcionários em comitês, nas ações. Desde a produção até as vendas envolvemos nosso pessoal”, explicou. A Fiat possui 
projetos na área de resíduos sólidos, redução do custo de energia, reaproveitamento da água, entre outros. 

Uma das maiores preocupações dos especialistas em sustentabilidade é o destino do lixo gerado por indústrias, comércios e 
serviços. Após 20 anos de discussão no Brasil foi aprovada a Lei de Resíduos Sólidos, em 2010. Com isso, país passou a ter 
um marco regulatório na área de Resíduos Sólidos. “Precisamos nos adequar à legislação. Por isso, as empresas precisam 
conhecer mais as etapas e processos para amadurecer juntos. Hoje, não temos recursos, nem amadurecimento, mas a partir da 
discussão com a sociedade chegaremos lá”, afirmou a assessora especial da CNC, Cristiane Soares. Durante sua palestra, ela 
detalhou as diretrizes e princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Representantes de mais duas empresas que estão sendo instaladas em Goiana, a Hemobrás e a Vivix partilharam suas ações 
na área de sustentabilidade, durante o encontro. Para a coordenadora de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, Suellen 
Nakagawa, é preciso incentivar toda a cadeia produtiva a agir de forma ecologicamente correta. “Incentivamos nossos clientes 



diretos a coletar seletivamente os cacos de vidro, para que ele retorne para nós em forma de matéria-prima. Essa iniciativa de 
logística reversa diminui impactos ambientais e gera retorno para todos”, exemplificou. 

Segundo a bióloga e especialista em Gestão Ambiental da Hemobrás, Ana Carolina Siedschlag, o objetivo da Hemobrás, estatal 
vinculada ao Ministério da Saúde, é promover o acesso à saúde, com inovação e tecnologia de ponta, mas sempre pautada no 
desenvolvimento socioambiental. “ A implantação da fábrica em Goiana representa a descentralização do setor farmacêutico, 
um desenvolvimento econômico e social, que devem ser acompanhados e estudados de perto por todos que fazem parte desse 
processo. Por isso, nos preocupamos em desenvolver parcerias com a sociedade civil e com os poderes público e privado para 
juntos contribuir para o desenvolvimento sustentável na região”, destacou. 

A questão da sustentabilidade também é pauta para as micro e pequenas empresas. O Sebrae orienta e desenvolve programas 
que ajudam o microempreendedor a traçar ações. “Essa agenda também passa pelos pequenos negócios. Nossa intenção com 
o Centro Sebrae de Sustentabilidade é produzir e repassar conhecimentos para os pequenos e médios empresários adequarem 
aos seus negócios ações de sustentabilidade”, disse Gerente do Centro Sebrae de Sustentabilidade, Suênia Sousa. Para saber 
mais sobre a inciativa basta acessar o www.sustentabilidade.sebrae.org.br. A noite de palestras foi encerrada com a 
apresentação do projeto sócio ambiental do Sesc Pantanal pela gerente de estudos e pesquisas do S Pantanal, Sílvia Katoka. 

  

13/12/2013                Relatório final da CPI das Autopeças ratifica hipótese da existência de formação de cartel 
                                    Concessionárias praticam preços abusivos, com diferença de até 100% 
  

Deputado Capez afirma que montadoras formam cartel para prejudicar os 
consumidores 
  

Em entrevista à TV ALESP o Deputado Fernando Capez, presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) constituída com a finalidade de investigar a eventual 
cartelização do mercado de autopeças, fala sobre a conclusão dos trabalhos da CPI. 
Capez afirma ter ficado clara a existência de cartel formado por algumas montadoras, 
entre elas, Fiat, Ford e Volkswagen, que adotam práticas visando eliminar 
completamente a concorrência no setor de autopeças e, com isso, realizam abuso 
contra os consumidores. 

  

Os trabalhos da CPI estenderam-se por seis meses, e, em suas reuniões, foram ouvidos representantes de montadoras, de 
fabricantes e revendedores de peças, do Ministério Público e de órgãos de defesa dos consumidores. 

http://www.sustentabilidade.sebrae.org.br/
http://www.youtube.com/watch?v=-PSnAGlmrKs


  

  

  

10/12/2013                Recebimento do Certificado da CNC - SEGS Ciclo 2013 
  

O Sistema de Excelência em Gestão Sindical (Segs) é um programa que incentiva 
o desenvolvimento da excelência na gestão das Federações Estaduais do Comércio e 
de seus sindicatos filiados, por meio de critérios baseados nos fundamentos do Prêmio 
Nacional de Qualidade (PNQ). O objetivo do Segs é permitir às entidades sindicais 
identificar o grau de desenvolvimento (maturidade) da sua gestão nos quesitos 
associativismo, representatividade, estrutura diretiva, gestão financeira e produtos e 
serviços oferecidos. Além disso, o programa visa capacitar seus líderes em práticas 
gerenciais de reconhecida excelência, que possibilitem incrementar a atuação dos 
sindicatos e das Federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 
  

Possibilita também o compartilhamento de práticas gerenciais de sucesso 
(benchmarking) e proporciona o crescimento individual dos líderes e executivos 
sindicais e, conseqüentemente, das entidades e das empresas representadas. Com a 

implantação do Segs, os líderes e executivos sindicais terão uma ferramenta para auxiliar na elaboração e no acompanhamento 
do planejamento estratégico de suas entidades; na implantação de planos de ação e na construção de indicadores de 
desempenho estratégicos e gerenciais dos processos-chave; na realização de ampla avaliação gerencial do sindicato, analisando 
e aperfeiçoando as práticas de gestão da entidade; e na disponibilização de produtos e de serviços compatíveis com as 
necessidades das empresas representadas. 
  

Em Pernambuco, a Fecomércio implantou o programa em 2008 e, desde então, vem realizando cursos de capacitação com os 
seus sindicatos filiados. 
  

  

26/08/2013                Seminário estadual sobre as alterações ao estatuto da Micro e Pequena Empresa 
  



A Comissão Especial de Alteração do Estatuto da Microempresa, da Câmara dos 
Deputados, promoveu  no dia 26 de agosto, a primeira edição do Seminário Estadual 
sobre as Alterações do Estatuto da Microempresa, no Recife.  O objetivo foi realizar 
uma consulta pública com as lideranças empresariais locais e suas entidades 
representativas de classe a respeito do Projeto de Lei Complementar nº 237/2012. O 
referido projeto altera o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte (LC 123/2006). 
  

O seminário aconteceu no auditório do Senac, e foi coordenado pelo presidente da 
Frente Mista Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas do Congresso Nacional e 
autor do PLP 237/2012, deputado Pedro Eugênio (PT-PE), o presidente da Federação 
do Comércio de Pernambuco (Fecomércio-PE) Dr. Josias de Albuquerque  e o 
Senador Armando Monteiro.  

  

O debate entre especialistas e interessados na temática teve o objetivo de colher subsídios para o aprimoramento do texto em 
tramitação na Câmara dos Deputados. Além dos assuntos em pauta, foi levantando questionamentos a respeito dos temas: 
    a) Derrubada do veto da Presidente 

    b) Fim a Substituição Tributária para M.E. e EPP 

    c) Correção anual para o enquadramento de empresas no Simples 

Para todos os temas o Deputado assumiu compromisso de levar o assunto para discussão na câmara dos deputados, e garantiu 
levantar a bandeira em prol das nossas reivindicações. 
  

  

14/08/2013                 Missão a Brasília para derrubada do Veto da Presidente (fim da multa de 10% FGTS) 



Uma comitiva formada por presidentes de sindicatos patronais ligados à Federação 
do Comércio de Pernambuco (Fecomércio-PE) esteve presente entre os dias 14 e 15 
de agosto no Congresso Nacional para pressionar os deputados e senadores do 
Estado a derrubarem o veto da presidente Dilma Rousseff, ao projeto que extingue 
multa de 10 % do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 
Estiveram presentes nesta comitiva 80% dos representantes ligados à Federação no 
Estado. Uma mobilização que deixou os políticos pernambucanos surpresos e ao 
mesmo tempo contentes com a iniciativa.  

O Sincopeças fez a sua parte, além de comparecer pessoalmente a cada gabinete 
dos parlamentares, protocolou um ofício de nosso Presidente, firmando o 
compromisso do parlamentar em defender os interesses do grupo empresarial do 

estado.  

A multa adicional foi instituída em 2001, para compensar perdas do FGTS por conta dos Planos Verão, em 1989, e Collor 1, em 
1990. Os empregadores já pagam multa de 40 por cento sobre o saldo do FGTS para o empregado demitido sem justa causa. 

 
No final da página você encontra link do ofício que fora entregue, bem como imagens da nossa visita a Brasília-DF. 

  

Missão a Brasília : ofício - fotos 

  

03/07/2013                 2º Congresso Regional do Sicomércio 2013 - Região Nordeste 

http://www.sincopecaspernambuco.com/oficio-brasilia.pdf
http://www.sincopecaspernambuco.com/fotos.htm


O evento, sediado pela Fecomércio-PE e promovido pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), reuniu na capital pernambucana  os 
presidentes dos sindicatos, integrantes do Sicomércio, que possuem sede na região 
Nordeste, abrangendo as entidades filiadas às federações estaduais e nacionais. O 
objetivo do congresso foi fomentar a liderança como instrumento de melhoria da 
representatividade e da representação sindical dos dirigentes sindicais que integram 
o comércio de bens, serviços e turismo. 

Os principais Temas abordados: 

a) Cenário econômico mundial e expectativas para o Brasil - Carlos Thadeu, 
Economista Chefe da CNC. 

b)  Plano Brasil Maior e o ambiente político-empresarial brasileiro dos setores do comércio de bens, serviços e turismo - 
Humberto Ribeiro – MDIC. 

c) Desenvolvimento do ambiente empresarial e perspectivas das relações de trabalho - Palestra com José Pastore 

d) Identificação de líderes - Palestra com Fausto Alvarez 

e) Painel com empresários da região: 

Guilherme Ferreira Costa (Grupo Ferreira Costa) 

Edson Viana Moura (Grupo Moura) 

 

página oficial do evento no site da CNC (http://www.cnc.org.br/cnc/eventos/sicomercio). 

http://www.cnc.org.br/cnc/eventos/sicomercio

