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Curtas 

5G 

Frangos e suínos 

Natal 

 O centro de Marí-
lia já recebeu ilumina-
ção especial de final de 
ano e uma programação 
cultural divulgada mos-
tra que a cidade terá 
atrações para público. 
15/12—Lírica de Natal 
La Musetta com Leoni 
Pepe D’Adderio 
20h30 – Músicas Natali-
nas com Otávio Caprioli 
e Cris 
22/12— Presépio Vivo – 
Teatro da Cidade 
19h30 – Dança com Ins-
tituto Âme de Marília 
20h – BalleClau 

 O presidente Jair 
Bolsonaro assinou com 
representantes de dez 
empresas o termo de con-
cessão de frequências pa-
ra implementação da 
quinta geração de inter-
net móvel, o 5G. Bolsona-
ro disse que a tecnologia 
é uma oportunidade de 
reforçar a credibilidade do 
país perante o mercado 
internacional e de mostrar 
viabilidade e abertura pa-
ra investimentos interna-
cionais.  

 O país registrou 
recordes nos abates de 
frangos e de suínos: 
13,72 milhões de suínos 
e 1,54 bilhão de frangos 
no país, os maiores pa-
tamares desde 1997.   

 Preparados para 
voltar a crescer.  
 
 É com esse foco 
que conduzimos toda a 
negociação da conven-
ção coletiva de traba-
lho, um desafio anual 
que envolve muita pes-
quisa, contatos em to-
do o Estado, acompa-
nhamento de analistas 
e especialistas e muito 
jogo de cintura.  
 
 Acredito que te-
mos um bom resulta-
do. 
 
 A convenção ofe-
rece aos empresários a 
possibilidade de plane-
jar pagamentos e re-
composição dos salá-
rios, oferece aos traba-
lhadores o reajuste pe-
lo índice da inflação e 
atende aos dois seg-
mentos para uma reto-
mada gradual, que ain-
da será lenta e de sacri-
fícios, mas com boas 
perspectivas. 
 
 A reconstrução 
do setor em meio à 
epidemia—que ainda 
não acabou—vai além 
os desafios provocados 
pelas restrições.  
 
 Envolve uma situ-
ação de retração em 
todo o país e no mun-
do, agravadas no Brasil 
pela influência da cam-
panha eleitoral. 

 Em 2022 teremos 
a escolha de presiden-
te, governadores, sena-
dores, deputados fede-
rais e estaduais. Infeliz-
mente para todos nós o 
foco nessa campanha 
invadiu o comando da 
epidemia, da economia 
e de nossas vidas. 
 
 Por tudo isso a 
negociação deste ano 
foi ainda mais especial 
e o acordo é mais im-
portante. 
 
 A convenção re-
gulamenta as relações 
de trabalho para 2021 
e 2022, mas vai além e 
dá à categoria a base 
de planejamento. 
 
 O comércio tem 
potencial para voltar a 
crescer. Sentiu grandes 
perdas em vidas— ami-
gos, funcionários, fami-
liares—e em empresas 
que fecharam as portas 
após anos de desafios. 
Em homenagem a to-
dos eles lutamos pela 
recuperação. 

http://sincomerciomarilia.com.br/informativos/repis-o-que-e/www.sincomerciomarilia.com.br
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Sindicato assina Convenção Coletiva para 2022 

DE OLHO NO FUTURO 

 Após um esforço 
concentrado de direto-
res, assessoria técnica e 
jurídica, o Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Marília chegou a um 
acordo para a conven-
ção Coletiva de Traba-
lho para 2021-2022. 
 
 É uma medida que 
oferece maior seguran-
ça ao setor e tranquili-
dade no planejamento. 
Após meses de impas-
ses e debates, a negoci-
ação levou a um acordo 
que atende direitos tra-
balhistas e condições 
especiais para que as 
empresas não sejam 
penalizadas em momen-
to de retomada. 
 
 “Desde o começo 
da negociação o foco 
principal para toda nos-
sa equipe foi dar segu-
rança aos empresários, 
tanto em relação a no-
vos custos quanto em 
proteção jurídica para 
as relações trabalhistas 
e planejamento de 
2022. E conseguimos 
fazer isso”, explica Pe-
dro Pavão, presidente 
do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Marília. 
 
 O dirigente elogi-
ou e agradeceu o traba-
lho do departamento 
jurídico, que atuou de 
forma constante desde 
o início das negocia-
ções, e o respaldo de 

toda a diretoria e al-
guns empresários da 
cidade que estiveram 
sempre juntos na dis-
cussão. 
 
 “Foi o acordo 
possível e mais que 
isso, um acordo cons-
truído para evitar cus-
tos e dissabores para 
os comerciantes em 
2022. Mais importan-
te: fechado com tempo 
para o planejamento 
do próximo ano.” 
 
 Veja abaixo al-
guns dos destaques 
 
- Salários 
 
 1 -  Reajuste de 
10,42% a partir de Se-
tembro/2021 - As dife-
renças salariais de Se-
tembro, Outubro e No-
vembro/2021 devido a 
assinatura da CCT ter 
se efetivado após a da-
ta base, deverão ser 

pagas na folha de De-
zembro/2021, poden-
do ser pagas a título de 
abono indenizatório. 
 
 2—Reajuste de 
10,42% a partir de Ja-
neiro/2022 - As dife-
renças salariais de Se-
tembro, Outubro, No-
vembro, Dezem-
bro/2021, 13º Salário e 
Férias (mais 1/3) se for 
o caso, deverão ser 
pagas em até 3 parce-
las, nas folha de Janei-
ro, Fevereiro e Mar-
ço/2022, podendo ser 
pagas a título de abono 
indenizatório. 
 
 - Repis 
 
 Renovação da 
cláusula de implanta-
ção do Repis – Regime 
Especial de Pisos Sim-
plificados – que esta-
belece valores diferen-
ciados de piso salarial 
para microempreende-

dores, microempresas e 
empresas de pequeno 
porte.  
 
 Para ter acesso vá 
ao site oficial 
www.repismarilia.com.
br 
 
- Cláusulas adesivas 
 
 Renovação de 
cláusulas adesivas que 
oferecem benefícios 
especiais às empresas 
que manifestem inte-
resse. São situações co-
mo regime especial de 
trabalho aos feriados, 
jornadas especiais e 
Banco de Horas, tam-
bém através do site 
www.repismarilia.com.
br 
 
 Os associados e 
empresas interessadas 
nos benefícios do Repis 
e cláusulas adesivas 
também podem buscar 
informações diretamen-
te na sede, na rua Car-
los Gomes, 427, telefo-
ne  (14) 3402-4444.  
 
 A íntegra da con-
venção Coletiva já está à 
disposição dos comerci-
antes no site do Sinco-
mércio Marília. 
  
 O Sindicato ofere-
ce ainda todo suporte e 
orientação pelo depar-
tamento jurídico, além 
de diretores e equipe. 

Assinatura da convenção entre sindicatos dos comerciários 

e do comércio de Marília 

http://www.repismarilia.com.br
http://www.repismarilia.com.br
http://www.repismarilia.com.br
http://www.repismarilia.com.br
https://www.google.com/search?q=sincomercio+marilia&rlz=1C1GCEA_enBR875BR875&oq=sincom&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i433i457i512j0i402j46i175i199i512j69i60l3.1360j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://sincomerciomarilia.com.br/wp-content/uploads/sites/18/2021/11/CCT-2021-2022-MAR%C3%8DLIA.pdf
http://sincomerciomarilia.com.br/wp-content/uploads/sites/18/2021/11/CCT-2021-2022-MAR%C3%8DLIA.pdf
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SALÁRIOS E MAIS BENEFÍCIOS 

Acordo fechado também para comércio de Garça 

 Marília registrou a 
abertura de 3.576 em-
presas entre janeiro e 
novembro deste ano, 
das quais 634 de mode-
los gerais e 2.942 MEIS 
(Microempreendedores 
Individuais), com um 
capital total de R$ 
70.317.241,00. 
 
 A maioria das em-
presas abertas durante 
o ano tem sede na regi-
ão central da cidade 
com 29,5% do total, se-
guida pela zona norte 
com 22,8%.  
 
 A região leste teve 
19,8%, a zona sul ficou 
com 16,3% e a zona 
oeste registrou 11,6%. 
 
 Em 2020 a cidade 
havia registrado 3.462 
empresas em 11 meses, 
sendo 537 empresas 
gerais e 2.925 MEIs, 
com um capital total de 
R$ 43.214.202,00. 
 
 Na média a cidade 
abre 57 empresas gerais 
por mês e 267 MEIS. 
 
 A expectativa é 
que a cidade mantenha 
evolução para começar 
2022 com a economia 
mais aquecida. 

Marília ganha 

3.576 empresas 

até novembro 

 A chapa única 
inscrita na eleição da 
OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil) em 
Marília, legitimou a 
liderança no setor e 
recebeu 981 votos na 
eleição realizada no 
dia 25 de novembro. 
 
 A advogada Da-
niela Marinho, direto-
ra do Departamento 
Jurídico do Sincomér-
cio, foi eleita vice-
presidente, 
 
 O advogado Ter-
cio Spigolon encabeça 
a chapa e será presi-
dente da OAB Marília 
entre 2022 e 2024.  
 
 A chapa tem ain-
da a advogada Ales-

sandra Guedes 
(secretária adjunta) e 
os advogados Pedro 
Galhardo (tesoureiro) e 
José Carlos Francisco 
(secretário-geral). 
 
  “Vamos continu-
ar sempre atentos para 
as demandas da nossa 
classe com o objetivo 
de valorização das ad-
vogadas e dos advoga-
dos.” 
 
 Entre os compro-
missos  estão obras 
como melhorias na se-
de e salão social, servi-
ços como cursos e pa-
lestras, além da criação 
de Espaço de Apoio às 
Advogadas, bem como 
intensificar atividades 
das Comissões. 

 Além da conven-
ção Coletiva de Marília, 
o Sincomércio fechou o 
acordo coletivo para 
trabalhadores de Garça 
e fixou novos pios sala-
riais, renovação de be-
nefícios sociais e outras 
medidas que regula-
mentam a atividade 
comercial. 
 
 Os salários rece-
beram reajuste de 
10,42% - o índice da 
inflação -  com possibili-
dade a critério das em-
presas de parcelamento 
do reajuste: 6% aplica-
dos na folha de novem-
bro e 4,42% a serem 
aplicados a partir de 1º 
de janeiro de 2022. 
  
 Além disso, o 
acordo define que as 
diferenças salariais po-
dem ser pagas der acor-
do com o modo de rea-
juste adotado. As em-
presas que fizerem o 
reajuste parcelado po-
derão pagar as diferen-
ças em fevereiro, março 
e abril de 2022. 
 
 A convenção re-
conhece assim as difi-
culdades enfrentadas 
pela empresa em fun-
ção da retração econô-
mica provocada pela 
epidemia de Covid-19 e 
série de restrições ao 
funcionamento do co-
mércio. 

Advogada Daniela Marinho 

é vice-presidente da OAB 
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 Retomada mostra mais contratações em Marília 
EMPREGOS 

 O comércio vare-
jista no Estado de São 
Paulo deve crescer 5% 
em dezembro, motivado 
pelo pagamento do dé-
cimo terceiro salário e 
seu impacto maior nas 
compras de Natal.  
 
 A projeção é da 
Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP).  
 
 O contexto de 
maior oferta de crédito 
– dando acesso ao con-
sumo de bens duráveis 
–, com lojas sem restri-
ções de funcionamento 
e mais circulação de 
consumidores, também 
contribuirá para o resul-
tado.  
 
 Dois fatores justi-
ficam a maior injeção do 
13º:  expansão do con-
tingente de trabalhado-
res com carteira assina-
da e o fato de que os 
aposentados e pensio-
nistas, além de empre-
gados do setor privado, 
no ano passado, recebe-
ram a totalidade do pa-
gamento até a metade 
do ano. Com a injeção 
do benefício, R$ 9,5 bi-
lhões do valor recebido 
do recurso deverão ser 
destinados ao consumo. 

 O Ministério da 
Cidadania enviou o ter-
ceiro lote de mensa-
gens de celular (SMS) 
orientando a devolu-
ção voluntária de re-
cursos recebidos inde-
vidamente do auxílio 
emergencial, além de 
denúncia de fraudes.  
 
 Estão na lista de 
devolução beneficiá-
rios do auxílio emer-
gencial e que com-
põem o público que 
recebe o Auxílio Brasil 
(antigo Bolsa Família) 
via Cadastro Único 
(CadÚnico) e que pre-
cisam fazer a devolu-
ção. 
 
 Estão entre os 
alvos da ação, traba-

lhadores que declara-
ram o Imposto de Ren-
da Pessoa Física e fo-
ram notificados para 
fazer a restituição do 
auxílio emergencial, 
mas ainda não efetua-
ram o pagamento.  
 
 Além disso, pes-
soas que receberam 
recursos, mas não se 
enquadram nos crité-
rios de elegibilidade do 
programa. 
 
 Outro grupo in-
clui pessoas que rece-
bem um segundo be-
nefício assistencial, co-
mo aposentadoria, se-
guro desemprego ou 
Programa Emergencial 
de Manutenção do Em-
prego.  

 Outubro foi o me-
lhor mês do ano na ge-
ração de empregos com 
2.943 admissões contra 
2.157 desligamentos e 
saldo positivo de 786 
empregos em Marília, 
mostram números divul-
gados pela prefeitura. 
 
 E o comércio mos-
trou reação e força na 
retomada após meses 
de restrições: apresen-
tou saldo positivo com 
60 vagas. 
 
 Outros três dos 
cinco setores analisados 
tiveram saldo positivo:  
Serviços (saldo de 732 
empregos), Construção 
(62),  e Agropecuária 
(14). 
 
 No acumulado do 
ano, a cidade atinge sal-
do positivo total de 
3.558 empregos com 
26.771 admissões e 
23.213 desligamentos.  
 
 O número é 62% 
que todo o acumulado 
de 2020, quando a cida-
de atingiu saldo 
de 2.196. 
 
 A cidade chega a 
nove meses com saldo 
positivo de empregos 
entre os dez já contabili-
zados do ano. Os dados 
são do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados). 

Ministério cobra devolução 

de auxílios irregulares pagos 

Comércio deve 

crescer até 5%  

em dezembro 



Novembro de 2021—Página 6 O Comerciante—Sincomercio Marília 

Federação pede parcelamento para ICMS do mês 

IMPOSTOS 

 A FecomercioSP 
mais uma vez solicitou 
ao Poder Público o pa-
gamento em duas par-
celas do Imposto sobre 
a Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) 
das vendas realizadas 
no mês de dezembro. 
 
 A ideia é recolhi-
mento em janeiro e fe-
vereiro de 2022, sem a 
incidência de juros ou 
multas. 
 
 O pedido foi enca-
minhado pelo Conselho 
de Assuntos Tributários 
(CAT) ao governador 
João Doria e ao coorde-
nador da Administração 
Tributária, Luiz Marcio 
de Souza. 
 
 A Entidade desta-
ca que a adoção do be-
nefício é indispensável 
para a retomada da ati-
vidade econômica em-
presarial, ainda mais em 
um cenário em que pre-
juízos da iniciativa pri-
vada se mostram pre-
sentes e  empresas com 
dificuldades de cumprir  
obrigações fiscais. 
 
 As perdas finan-
ceiras atingiram aproxi-
madamente 53% das 
mais de 500 mil empre-
sas do Estado e quase 
40% dos mais de 1,9 
milhão de empregos 
celetistas. 

 A partir do ano 
que vem, o Microem-
preendedor Individual 
(MEI) que tem emprega-
do deverá recolher as 
contribuições previden-
ciárias e trabalhistas 
relativas ao funcionário 
até o dia 7 do mês se-
guinte ao mês de refe-
rência. 
 
 O prazo foi defini-
do na Resolução 
161/2021 do Comitê 
Gestor do Simples Naci-
onal (CGSN). 
 
 Desta forma, a 
partir de 1º de janeiro 
de 2022, por meio do 
eSocial, o MEI deve 
cumprir as obrigações 
previdenciárias e relati-
vas ao Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS), além de proce-
der com o recolhimento 
do Documento de Arre-
cadação do eSocial 
(DAE), até a data estipu-
lada. 
 
 No caso de resci-
são de contrato de tra-
balho, as obrigações 
relacionadas ao FGTS 
deverão ser cumpridas 
até o dia 10 do mês sub-
sequente à data de de-
missão. 

 Na tentativa de impedir o aumento do Im-
posto sobre a Propriedade de Veículos Automo-
tores (IPVA), em 2022, o Conselho de Assuntos 
Tributários (CAT) da FecomercioSP  é favorável 
ao Projeto de Lei (PL) estadual 603/2021 que evi-
ta atualização da base de cálculo. 
 
 Pelas regras atuais, a base de cálculo para o 
aumento do IPVA está ligada aos reajustes dos 
preços médios de mercado dos veículos acima 
dos valores observados no período anterior.  
 
 Entretanto, o aumento do imposto com-
prometerá o orçamento dos contribuintes pesso-
as físicas, além das jurídicas, como comércios, 
lojistas e prestadores de serviços em geral que 
possuem frotas ou veículos próprios. 
 
 Ricardo Mellão (Novo/SP) apresentou a 
proposta para evitar a atualização da base de cál-
culo do imposto no próximo ano. 

Comércio apoia projeto 

contra reajuste para IPVA 

Veja regras para 

MEIS com  

Empregado CLT 
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DESAFIOS 2022 

Mercado projeta inflação 

de 10,18% para 2021 

Banco do Brasil 

faz mutirão de 

renegociação 

Eleição incerta ameaça economia enfraquecida 

 Enfraquecida, a 
economia brasileira não 
tem acompanhado a 
recuperação mundial.  
 
 Além disso, a in-
flação, já bastante aci-
ma da meta, deve seguir 
em nível superior ao 
intervalo de tolerância 
no ano que vem, en-
quanto o País enfrenta 
uma eleição polarizante 
e incerta.  
 
 Estes são alguns 
dos temas da edição de 
novembro do podcast 
do Conselho de Econo-
mia Empresarial e Políti-
ca (CEEP) da Fecomerci-
oSP. 
 
 O economista An-
tonio Lanzana avalia o 
desempenho fraco dos 
setores no segundo se-
mestre de 2021.  
 
 “Depois da recu-
peração em ‘V’, o PIB 
[Produto Interno Bruto] 
do terceiro trimestre 
deve ser negativo e ca-
racterizar recessão téc-
nica”, pontua. 
 
 No segundo bloco, 
o cientista político Paulo 
Delgado discorre sobre 
a eleição do ano que 
vem.   
 
 O programa está 
disponível no Spotify e 
no Apple Podcasts. 

 O Banco do Brasil 
(BB) promove até dia 17 
de dezembro um muti-
rão de negociação de 
dívidas com descontos 
de até 95% para paga-
mento à vista das dívi-
das vencidas.  
 
 Também será pos-
sível descontos nas ta-
xas de juros e prazo de 
até 100 meses para re-
negociação a prazo de 
operações vencidas, 
conforme o banco.  
 
 “As condições es-
tão disponíveis para 
mais de 3,5 milhões de 
clientes - pessoa física, 
produtor rural e pessoa 
jurídica, que possuam 
dívidas inadimplidas ori-
undas de operações de 
crédito pessoal, cartão 
de crédito, cheque es-
pecial e outras”, diz no-
ta da instituição finan-
ceira. 
 
 Para fazer a nego-
ciação os clientes po-
dem procurar as agên-
cias do banco também 
os canais digi-
tais: internet, App, 
WhatsApp (61-4004-
0001) e pela Central de 
Atendimento (4004-
001/ 0800 729 0001).  

 A previsão do 
mercado financeiro pa-
ra o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), conside-
rada a inflação oficial 
do país, subiu de 
10,15% para 10,18% 
neste ano.  
 
 Essa foi a 35ª ele-
vação consecutiva da 
projeção. A estimativa 
está no Boletim Focus 
de hoje (6), pesquisa 
divulgada semanal-
mente pelo Banco Cen-
tral (BC), em Brasília, 
com a expectativa das 
instituições para os 
principais indicadores 
econômicos.  
 
 Para 2022, a esti-
mativa de inflação su-
biu de 5% para 5,02%. 

 Para 2023, a pre-
visão passou de 3,42% 
para 3,50% e para 
2024 foi mantida em 
3,10%. 
 
 A previsão para 
2021 está acima da 
meta de inflação que 
deve ser perseguida 
pelo BC.  
 
 A meta, definida 
pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN), 
é de 3,75% para este 
ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto 
para cima ou para bai-
xo.  
 
 Ou seja, o limite 
inferior é 2,25% e o 
superior de 5,25%. Pa-
ra 2022 e 2023, as me-
tas são 3,5% e 3,25%. 

https://www.fecomercio.com.br/noticia/por-que-a-economia-brasileira-esta-enfraquecendo-antes-de-se-recuperar
https://www.fecomercio.com.br/noticia/por-que-a-economia-brasileira-esta-enfraquecendo-antes-de-se-recuperar
https://www.fecomercio.com.br/noticia/por-que-a-inflacao-nao-cede-e-ate-quando-o-pais-tera-taxas-de-dois-digitos
https://www.fecomercio.com.br/noticia/por-que-a-inflacao-nao-cede-e-ate-quando-o-pais-tera-taxas-de-dois-digitos
https://www.fecomercio.com.br/noticia/por-que-a-inflacao-nao-cede-e-ate-quando-o-pais-tera-taxas-de-dois-digitos
https://open.spotify.com/episode/2qXRgVlSDXakdmjhr94SKQ
https://podcasts.apple.com/br/podcast/economia-em-descompasso-com-o-mundo-moro-e-a/id1513944021?i=1000543395848
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/solucao-de-dividas#/
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Conheça benefícios de novas modalidades do PIX 
OPORTUNIDADES 

Publicação orienta empresas 

sobre concessão de férias 

Turismo deve 

crescer 16% com 

8 meses de reação 

 As novas modali-
dades do PIX (Saque e 
Troco) são boas oportu-
nidades para os comer-
ciantes.  
 
 A oferta do serviço 
possibilitará que os esta-
belecimentos ganhem 
mais visibilidade para os 
seus produtos e servi-
ços.  
 
 Assim, ao sacar 
um determinado valor, 
o consumidor poderá 
aproveitar a oportunida-
de e realizar compras no 
mesmo comércio. 
 
 Outra importante 
vantagem é que os co-
merciantes serão remu-
nerados com valores 
entre R$ 0,25 e R$ 0,95 
por transação, a depen-
der da negociação com 
a instituição bancária.  
 
 Por segurança, os 
limites máximos das 
transações de ambas as 
funções serão de R$ 
500, durante o dia, e de 
R$ 100, das 20h às 6h.  
 
 Entretanto, as em-
presas poderão traba-
lhar com limites inferio-
res a estes valores.  
 
 A FecomercioSP 
produziu um e-book 
com tudo o que o em-
preendedor precisa sa-
ber para usar o PIX. 

 Consolidando a 
trajetória de recupera-
ção iniciada em abril, o 
turismo brasileiro deve 
terminar o ano com 
crescimento de 16% e 
faturamento de R$ 151 
bilhões – 22% inferior 
ao registrado no perío-
do pré-pandemia.  
 
 O setor, fortemen-
te impactado pelas res-
trições da crise sanitá-
ria, enfrentou dois perí-
odos distintos em 2021.  
 
 O primeiro, com a 
segunda onda da pan-
demia de covid-19  no 
primeiro semestre; e o 
segundo (com a retoma-
da possibilitada pelo 
avanço da vacinação), 
na última metade do 
ano.  
 
 Os segmentos que 
registraram os resulta-
dos mais expressivos 
foram os de transporte 
aéreo e serviços de alo-
jamento e alimentação, 
com altas anuais de 
83,9% e 61,9%,.  
 
 Mas a base de 
comparação explica o 
resultado: foram os se-
tores que mais sofreram 
o impacto da crise em 
2020 

 As principais dúvi-
das das empresas sobre 
férias são o destaque 
central do Tome No-
ta de dezembro.  
 
 A edição, de nú-
mero 219, explica os 
tipos de férias existen-
tes (e quais são), quem 
define esse período, 
como ficam as férias 
antecipadas por causa 
da pandemia e se exis-
te a possibilidade de o 
empregado “vender” as 
férias, além de uma 
relação do período de 
férias e o número de 
faltas injustificadas. 
 
 Na área tributá-
ria, a publicação explica 
as bonificações que po-
dem ser deduzidas nos 
cálculos do Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e da Contribuição 
sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), assim como a 
diferença no tratamen-
to tributário de opera-
ções com finalidades 
semelhantes, como 
descontos incondicio-
nais, condicionais e bo-
nificações concedidas a 
clientes. 
 
 A seção “Tribuna 
Contábil” traz uma en-
trevista exclusiva com o 
dono do ca-
nal Contador Revolta-
do, das redes sociais 
TikTok e Instagram, Lu-
cas Barbieri.  
 
 Para ter acesso a 
estes e outros assuntos 
do informativo, clique 
aqui. 

https://lab.fecomercio.com.br/artigos/gestao-empresarial/pix-confira-tudo-o-que-voce-precisa-saber-para-usar-a-ferramenta-no-seu-negocio/?src=pf
https://lab.fecomercio.com.br/artigos/gestao-empresarial/pix-confira-tudo-o-que-voce-precisa-saber-para-usar-a-ferramenta-no-seu-negocio/?src=pf
https://www.fecomercio.com.br/noticia/bonificacoes-concedidas-a-clientes-podem-ser-abatidas-do-irpf-e-da-csll-entenda
https://lab.fecomercio.com.br/multimidia-publicacoes/tome-nota/duvidas-sobre-ferias-tome-nota-esclarece-os-principais-pontos-sobre-o-tema/?src=pf
https://lab.fecomercio.com.br/multimidia-publicacoes/tome-nota/duvidas-sobre-ferias-tome-nota-esclarece-os-principais-pontos-sobre-o-tema/?src=pf

