OPINIÃO

Chegamos ao mês de abril apresentando neste informativo alguns temas
muito importantes para o setor supermercadista. Novamente, alertamos para
a necessidade de registrar a ocorrência
em caso de assaltos em lojas. Assim, a
Brigada Militar pode traçar um mapa da
violência ao comércio em Caxias do Sul.
O Sindigêneros apoia todas as iniciativas
que têm como objetivo levar mais segurança aos nossos associados e à toda
população e, por isso, reforçamos esse
pedido para que toda a comunidade se
engaje nessa luta.
Outro assunto que está nesta publicação é a oportunidade que os nossos
associados têm para buscar inovações
em seus estabelecimentos. No final
de março, recebemos a visita de duas
agentes locais de inovação do Sebrae,
que apresentaram à diretoria o programa que, de forma totalmente gratuita,
presta assistência e ajuda aos empresários em iniciativas que os auxiliem a

se diferenciarem no mercado, a oferecer produtos e serviços inovadores e a
estabelecer na empresa uma cultura de
fomento à inovação. Apesar de ser apenas para empresas de pequeno porte,
com faturamento entre R$ 360 mil e R$
3,6 milhões, não deixa de ser uma grande oportunidade para que o empresário
se qualifique e qualifique o seu empreendimento.
Na carona da limitação para estar
enquadrado nesse programa do Sebrae, como muito bem mencionou o expresidente e membro da diretora Jorge
Salvador, precisamos levar a instâncias
políticas federais a necessidade de rever alguns pontos do Simples Nacional.
Reconhecemos que para os demais setores é um regime tributário fantástico
e que traz muitos benefícios, mas para
nós, supermercadistas, acaba limitando
o crescimento. Isso, porque ao chegar
no limite do enquadramento, para dar o
salto e passar a outra categoria de en-
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quadramento, o salto é muito grande e
arriscado. Precisamos rever essa regra
para um setor como o nosso, que trabalha com margens de lucro muito menores do que outros, além de necessitar de
mão-de-obra abundante e cada vez mais
qualificada. Cabe a discussão.
Uma boa leitura a todos.

C I D A D A NIA

O Sindigêneros reforça o pedido
aos supermercados para que orientem seus clientes a participarem do
programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG).
Através dele, os cidadãos concorrem
a prêmios de até R$ 1 milhão, as entidades sociais por eles indicadas são
beneficiadas por repasses e as empresas participantes reforçam sua responsabilidade social com o Estado e a

Divulgação

Nota Fiscal Gaúcha beneficia
supermercados, clientes e entidades
sociedade gaúcha.
Para participar do NFG, os clientes
devem acessar o site www.nfg.sefaz.
rs.gov.br e preencher um cadastro,
informando o número do CPF e indicando pelo menos uma entidade para
ser beneficiada. Ao realizar compras
em estabelecimentos participantes, o
cidadão deve solicitar a inclusão do
CPF na nota fiscal.

EXPEDIENTE

Cartaz é obrigatório e Sindigêneros disponibiliza aos associados
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