
Acomac Jundiaí, por associações mais fortes!

Uma pauta para 2018, por Claudio Conz
2017 foi um ano que começou com certas prioridades. A 
principal delas era aprovar o trabalho intermitente - uma medida 
que facilitaria e muito a contratação de profissionais nas mais de 
148 mil lojas do setor existentes no Brasil. Com a possibilidade 
de se contratar quadro adicional de funcionários por hora para os 
horários de maior movimento nas lojas, se pode investir na 
melhoria do atendimento ao cliente com redução em nossos 
custos.

A lei está em vigor desde 12 de novembro, com a entrada da 
nova e revolucionária lei trabalhista que teve mais de cem 
alterações, simplificando e dando mais garantias aos 
empregadores.Para 2018 a principal pauta será a reforma 
tributária ou, que deve ser tratada como a simplificação 
tributária. A proposta, apoiada por nós prevê o fim de 10 
impostos.

Defendemos a reforma tributária porque acreditamos que ela 
beneficiará e muito o nosso setor, que depende de assessoria 
contábil, jurídica e fiscal de inúmeros especialistas para 
conseguir se manter atualizado em relação às suas obrigações 

tributárias. O novo modelo deve dar mais fôlego e competitividade 
às empresas reduzindo a renúncia fiscal e diminuindo os 
contenciosos administrativos, além de acabar com a guerra fiscal 
entre os Estados, que possuem alíquotas diferenciadas de ICMS. 

Outras pautas não menos importantes para 2018 são apoiar a 
reforma da previdência e o conjunto de propostas que levamos em 
dezembro ao presidente Michel Temer para reativar a construção 
civil como instrumento de geração de emprego e renda. Temas 
ligados ao crescimento econômico , terão a nossa atenção especial. 
No mais, trabalharemos na ampliação do programa “Avançar 
Calçadas”, lançado em 2017 com recursos do FGTS para 200 
municípios, e no lançamento do programa “Valorização e 
Recuperação de Centros Urbanos”, para cidades de até 500 mil 
habitantes.

Estamos também finalizando os acordos entre a CAIXA, Sebrae e 
ABNT para que o programa de certificação dos pequenos e médios 
varejos, cujo objetivo é melhorar a lucratividade das lojas 
associadas e incentivar essas empresas a introduzirem ferramentas 
de gestão para garantir a qualidade dos serviços prestados, a 
satisfação dos clientes sejam fortemente implementados assim 
como uma maior distribuição e acesso a todo tipo de treinamento 
que possa priorizar o aumento da produtividade das pessoas que 
trabalham nas lojas. O apoio de vocês em 2018 , será ainda mais 
fundamental , pois ,ao que tudo indica, teremos um ano de muito 
trabalho em prol do setor.
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