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POSSE DAS NOVAS DIRETORIAS

SICA E CDL
A

s entidades empresariais
SICA e CDL, junto com a
ACIA, que formam o Centro
Empresarial de Açailândia empossaram
no último dia 02 de fevereiro, suas
respectivas Diretorias e Conselho Fiscal.
Entidades que têm em suas missões
defender os interesses da classe
relacionados entre capital e trabalho,
fornecer informações conáveis sobre
decisão de crédito, promovendo o
associativismo, crescimento e desenvolvimento do comércio local, contribuindo
assim com a melhoria da qualidade de
vida da população.

foi eleita por unanimidade dos votos.
A CDL, realizou dia 12 de dezembro
2017 a eleição para escolha da sua
diretoria para o triênio janeiro 2018 a
dezembro de 2020, havendo apenas
uma chapa denominada “Conciliação”, a
comissão da eleição decidiu fazer a
eleição por aclamação, conforme
Capítulo IV do Sistema Eleitoral Artigo 48
do Estatuto Social por unanimidade dos
presentes a Chapa Conciliação foi
aclamada Eleita para o próximo triênio.

Sr. José Melgaço sendo
empossado pelo expresidente da CDL ao
cargo de presidente da
Câmara de Dirigentes
Lojistas de Açailândia

S r. É c i o G a s t o n
(Conselheiro do SICA)
empossando o Sr. Djalma
Chaves como presidente
da Sindicato do Comércio
Varejista de Açailândia.

No dia 17 de janeiro, o Sindicato do
Comércio, realizou sua eleição para a
escolha da Diretoria e Conselho Fiscal
para o quadriênio fevereiro de 2018 a
fevereiro 2022. Conforme o sistema
eleitoral foi registrado na secretaria da
entidade uma única chapa denominada
“Ação e Ética”, encabeçada pelo atual
presidente Sr. Djalma Souza Chaves, que
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SEBRAE APRESENTA OS RESULTADOS DA
PESQUISA DE AVALIAÇÃO REALIZADA NO
10º WORKSHOP EMPRESARIAL DE AÇAILÂNDIA
A pesquisa foi realizada junto a visitantes e participantes dos três
dias de evento que reuniu mais de 8 mil pessoas
mentos em torno da cidade de Açailândia,
uma espécie de I Feira do Comércio e assim
expandir ainda mais a geração de negócios”,
armou Borges.

Representantes de instituições parceiras estiveram presentes no evento
O Sebrae, por meio da unidade
regional de Açailândia, realizou recentemente, a apresentação dos resultados da
pesquisa de avaliação realizada durante o
10º Workshop Empresarial de Açailândia. O
evento é uma realização do Sebrae em
parceria com a Associação Comercial e
Industrial de Açailândia, Sindicato do
Comércio Varejista de Açailândia, Câmara de
Dirigentes Lojista de Açailândia e diversos
parceiros.
Participaram do encontro, o gerente
regional do Sebrae em Açailândia, Danilo
Borges, o gestor de projetos, Rhaufe
Fonseca, o secretário de indústria e comércio,
Cleones Matos, o presidente da Associação
Comercial e Industrial de Açailândia,
Estaneslau Pereira, o presidente da Câmara
de Dirigentes de Lojistas, José Melgaço, o
presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Açailândia, Djalma Chaves, e
demais representantes. A apresentação
aconteceu no auditório do Sebrae.
A estrutura, temas da programação, os
benefícios e a geração de negócios foram
alguns dos pontos avaliados na pesquisa. Na
ocasião, o gerente regional do Sebrae em
Açailândia, Danilo Borges, destacou os
índices de ótimo e bom de 86% por parte dos
expositores e de 87% em relação à infraestrutura do evento. O Workshop Empresarial
também gerou um volume de negócios
futuros de R$ 389 mil, movimentando a
economia local.
Para Danilo Borges, os resultados

foram satisfatórios. “Esses dados que foram
apresentados são de extrema importância
para a captação de novos parceiros,
captação de patrocínios e para a validação
do evento como um evento de sucesso.
Então, fazemos questão de mostrar esses
dados da pesquisa para vermos realmente
qual foi o impacto que o
evento do ano passado teve
na vida do participante e na
vida do expositor ”,
destacou.
O presidente da
Associação Comercial e
Industrial de Açailândia,
(ACIA), Estaneslau Pereira,
parabenizou o Sebrae pela
realização da pesquisa e que
os resultados apontam que
realmente o evento traz um
impacto positivo. “Um resultado assim tão
positivo, vai nos incentivar a trabalhar cada
vez melhor no próximo evento. Vimos que o
Sebrae investiu bastante na questão de
estatística para nos mostrar que esse evento
é bem aceito pela população e pelos
empresários”, disse Estaneslau.
Com o crescimento do evento, Danilo
Borges, sinaliza um novo ciclo e formato para
o evento. “A gente acredita que encerrou um
ciclo de workshop, um ciclo de formato de
evento e abriu um caminho para um evento
de maior porte e de maior magnitude que
envolva inclusive também a região como um
todo, os municípios ao redor e os empreendi-

Workshop Empresarial
A décima edição do Workshop
Empresarial de Açailândia aconteceu nos
dias 26, 27 e 28 de outubro e teve como tema
“Criatividade na busca de soluções” e se
consolidou como o mais importante evento
corporativo da região pré-amazônia
maranhense. O evento reuniu em três dias,
mais de oito mil pessoas da classe empresarial, estudantes e sociedade em geral. Na
décima edição, o Workshop contou com uma
área de 50 estandes, duas salas de atividades, salas de games, espaço Fomenta,
auditório para 650 pessoas e estacionamento, a estrutura foi montada no espaço de
eventos do bairro Getat.
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Empresário, conheça o benefício oferecido pelo Sindicato
do Comércio Varejista de Açailândia-SICA

REPIS

2018

Regime Especial de Piso Salarial

O QUE É?
O Regime Especial de Piso Salarial (REPIS) foi uma forma encontrada para propiciar às MEI (Micro
Empreendedor Individual), ME (Microempresas) e às EPP (Empresas de Pequeno Porte) do comércio, o
tratamento diferenciado e privilegiado previsto na Lei Complementar nº. 123/06, de forma que possam praticar
valores diferenciados de pisos salariais. Esse sistema está em conformidade a cláusula 39ª da Convenção
Coletiva de Trabalho 2017/2018 (SICA / SECA) aplicado aos comerciantes da cidade de Açailândia-MA.

COMO FUNCIONA?
Na prática, as empresas que aderirem ao REPIS, poderão praticar valores de pisos salariais
diferenciados, nesse caso, inferiores àqueles praticados pelas demais empresas.

FIQUE

ATENTO

!

As empresas que não obtiverem o Certicado de
Enquadramento no REPIS, NÃO poderão praticar os pisos especiais de
salários, mesmo que para os órgãos públicos estejam reconhecidas
nos termos da Lei 123/2006.

O PRAZO MÁXIMO
PARA REQUERER O REPIS 2018

ATÉ O DIA 30/03/2018
solicitado na secretaria do SICA
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