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Dentre as cláusulas constantes
na nossa Convenção Coletiva de
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Diretoria SINDIMACO soma
experiência em Goiás e
atuação em outros Estados
A nova diretoria do Sindimaco tem vasta experiência no ramo de materiais para
a construção em Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Tocantins
Página 3

NEGÓCIOS

Diferentes tipos
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EDITORIAL

Palavra da Presidente.
Não podemos deixar a vida seguir no automático.
Achar natural o acordar, é deixar de perceber tudo o
que Deus tem colocado à sua disposição para que você
contribua com a vida. Veja o quanto é importante você
ser bacana na vida do outro. Seja feliz sempre. Página 2

GESTÃO ALINHADA

O papel do gerente para
auxiliar seu time a fazer
mais e melhor em vendas

Fazer gestão de equipe de vendas não é uma tarefa fácil, e ao
gerente cabe a missão de perceber e assumir a importância do
papel dele no sucesso do negócio ou na derrocada. Página 2
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NEGÓCIOS

Palavra da presidente
EDITORIAL

Não podemos deixar a vida seguir no
automático. Achar natural o acordar, é
deixar de perceber tudo o que Deus
tem colocado à sua disposição para
que você contribua com a vida. Veja o
quanto é importante você ser bacana
na vida do outro. Seja feliz sempre.

H

oje quero falar
sobre o como a
vida é boa, uma
dádiva de Deus.
Dia 12 de agosto foi o meu
aniversário e ganhar mais
um ano de vida é motivo de

muita festa. Agradeço sempre por ter saúde, ter comigo
a minha família e nela a
minha mãe, meus 4 filhos e
meus oito netos. E os amigos
que não são muitos, mas são
joias da minha vida.

Agradeço também meus
colegas de trabalho, pessoas
que faço questão de ajudar e
de estar sempre atenta para
também cuidar.
Quem me conhece sabe
que eu entendo a vida como
um eterno aprendizado,
amo aprender, amor ler,
estudar e amo pessoas, vejo
no mundo a oportunidade
de construir um dia melhor
a cada dia que me levanto.
Os mais próximos sempre
me ouvem dizer que mesmo
que o dia tenha sido ruim,
péssimo, a gente tem a
chance de dormir, agradecer
e acordar com a chance de
ser feliz e fazer melhor.

Irma Alves
Fernandes
Presidente do SINDIMACO

Pensem comigo, o ontem já
se foi, o hoje é o presente e o
amanhã não sabemos como
será, então, aproveitem e
façam o aqui e o agora ser o
melhor da sua vida.
Não podemos deixar a
vida seguir no automático.
Achar natural o acordar é
deixar de perceber tudo o
que Deus tem colocado à sua
disposição para que você
contribua com a vida. Veja o
quanto é importante você ser
bacana na vida do outro, ter
a sua participação diária em
todos os momentos em que
você estiver com alguém ou
mesmo para você.
Seja feliz sempre, faça pes-

soas felizes com uma palavra, um sorriso, com o seu
trabalho na geração de riquezas pessoais e materiais.
Nada pode ser tão gratificante que isso, nada. Quando
você faz o bem e tem esse
entendimento, tudo ao seu
lado ganha brilho, alegria e
você passa a ser mais ativo,
tem mais forças para continuar e agradecer. Eu agradeço todos os dias e vivo diariamente o presente. A vida,
para mim, é um presente.
Muito obrigada.
Irma Fernandes

VENDAS NO SETOR

O papel do gerente para auxiliar seu
time a fazer mais e melhor em vendas
Fazer gestão de equipe de
vendas não é uma tarefa
fácil, e ao gerente cabe a missão de perceber e assumir a
importância do papel dele
no sucesso do negócio ou na
derrocada. O bater metas é
uma missão na área de vendas, sabemos, mas essa
administração de quotas
passa pela qualidade da
equipe e aqui estamos falando de contratação certa e
treinamento para manter
uma equipe de alto nível.
Sabemos que gerência é
um cargo que abraça uma
tarefa de liderança e com
muita pressão. O que
entendemos como caminho é o saber construir
uma trajetória de gerência,
seguindo uma organização, sendo o primordial a
observação das verdadeiras
necessidades da empresa e

da sua equipe.
A sugestão que passo é
que o gerente tenha uma
estratégia com planos de
ação. A mensagem a ser dada
à equipe tem que ser uniforme para garantir movimento e direção com foco no
resultado final, que é um
ambiente organizacional
onde todos estão operando
com qualidade, desde o estoque até o pós-venda.
E para termos um perfil
gerencial de acordo com o
proposto, há atitudes e
posicionamentos
que
devem ser evitados. Cito a
inércia como o que nunca
deve estar presente em
você- gerente. Deixar a equipe atuar naturalmente não
é o indicado, todo grupo em
ação precisa de um líder
que avalie o andamento e
faça observações para que o
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Diretoria SINDIMACO soma experiência
em Goiás e atuação em outros Estados
EMPREENDEDORISMO

A nova diretoria do Sindimaco tem vasta
experiência no ramo de materiais para a construção em
Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Tocantins

José Donizeti

Nomes como José
Donizeti, Divino Lindo mar, Luciana Borba e
Ronivaldo Barbacena

Divino Lindomar e Luciana Borba

Borges assinam com
determinação e foco no
empreender para fazer
mais e melhor.

Ronivaldo Barbacena Borges

Compensados Angatu

Baratão Rede da Construção

Elétrica Roni

O diretor José Donizeti está há 24 anos no
mercado de materiais para a construção com
três lojas físicas nas cidades de Porangatu,
Uruaçu, interior do Estado e uma em Gurupi
no Tocantins. Além das lojas, o empresário
tem também uma filial voltada para o ecommerce em São Caetano do Sul, interior
de São Paulo.
Na opinião do diretor, o setor de material para
construção apresenta grande capacidade de
crescimento e está alinhado diretamente com os
avanços da construção civil no País. Um setor
que impacta de forma direta na economia
sendo um dos pilares do crescimento, seja por
incentivos do governo ou pelo avanço das
cidades. “Avançamos com nossos esforços
mesmo com as dificuldades enfrentadas nos
últimos dois anos”.
Sobre ser parte da nova diretora do Sindimaco,
José Donizeti aposta na união da categoria.
“Digo que estou muito satisfeito em participar
da atual gestão, entendo que essa união
fortalece o SINDIMACO e viabiliza o
crescimento saudável do setor de material
para construção”.

O diretor Divino Lindomar está há 37 anos no ramo de
material para a construção, sendo que 14 deles atuou
como funcionário e os outros 23 anos já como lojista.
Começou em 1999 com uma pequena loja na Avenida Rio
Verde, em Goiânia, com 70 metros quadrados de área
de vendas. De lá para cá está em novo endereço em
uma loja mais ampla. “Isso só foi possível porque tive
muito foco ao longo de oito anos da minha jornada
como empresário. Estamos na Avenida Anhanguera com
uma loja de 625 metros quadrados de área de vendas,
isso para mim é realização.”
Para o diretor, o setor de materiais para a construção é um
braço forte da economia, mas sofre com as oscilações
no campo da política. “Mesmo assim eu creio que todos
nós do ramo temos uma paixão pela área”, diz o diretor.
Sobre ser parte da nova gestão Sindimaco, Divino afirma ser
muito importante visto que a presidente Irma Fernandes
se apresenta sempre com muito dinamismo e energia
para conduzir ações de interesse do segmento. “Irma
tem revolucionado nosso sindicato em todas as áreas,
leia-se a fiscal, pessoal, relacionamento com o sindicato
Laboral, e isso traz entusiasmo a todos nós.
O jornal Sindimaco parabeniza o casal Divino e Luciana
que em agosto comemoram bodas de casamento.
Vida longa ao casal.

Ronivaldo Barbacena Borges iniciou no ramo
de materiais para a construção aos 13
anos de idade, na cidade de Morrinhos,
interior de Goiás. Em 1987 foi convidado
por um primo a integrar a equipe de
vendas na loja Elétrica Zan, em Campo
Grande no Mato Grosso do Sul. Na loja
atuou por 13 anos sendo que oito deles
como gerente de vendas.
A Elétrica Roni é uma empresa familiar
administrada por Ronivaldo, também
conhecido por Roni, e está situada em
Caldas Novas, em uma sede própria.
Sobre o setor de materiais para a construção
civil, Roni entende ser importante para a
geração de empregos e giros na
economia. Diante de toda a trajetória
dele, Roni afirma ser “muito feliz e
realizado”. Nasceu para empreender, visto
que aos 54 anos de vida já soma 22 anos
como pequeno empresário em uma
importante cidade do Estado. “Caldas
Novas me acolheu como filho, e continuo
acreditando no crescimento e potencial da
cidade e região”.
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Convenção Coletiva de
Trabalho - Você sabia?
RELAÇÕES TRABALHISTAS

Ariana Menezes - Assessora jurídica
do SINDIMACO - Pós graduada em

A Convenção Coletiva de Trabalho
regula as relações trabalhistas e é
um importante instrumento, pois
permite que as partes, através dos
sindicatos patronal e laboral
negociem cláusulas, buscando
sempre o melhor para categoria e o
equilíbrio da relação trabalhista.

A

ssim, os representantes dos empregadores e dos
empregados, juntos, buscam na negociação
coletiva alternativas econômicas e jurídicas que melhor se
adequa a sua categoria trazendo ganho para todos, um cede

de um lado e o outro de outro.
Dentre as cláusulas constantes na nossa Convenção
Coletiva de Trabalho destacaremos hoje, a cláusula referente ao prêmio por tempo
de serviço, que estabelece que
é devido o pagamento do
prêmio no percentual de 3%

(três por cento) sobre o salário do empregado que completar mais de três anos de
serviço na mesma empresa.
Do mesmo modo, caso o
empregado venha completar
mais de cinco anos de serviço
na mesma empresa, é devido
o pagamento do prêmio por

tempo de serviço no percentual de 5% (cinco por cento).
Lembrando que os benefícios acima não serão
pagos cumulativamente, ou
seja, os empregados que
completarem 5 (cinco) anos
durante a vigência da presente Convenção passarão a

Trabalho e Processo do Trabalho

receber somente o percentual de 5% (cinco por cento).
Importante ressaltar
que o valor relativo ao prêmio por tempo de serviço
deve ser pago de forma
destacada no contracheque do empregado.
Para os empregados que
percebem parte fixa e
comissão, a base de cálculo
do prêmio por tempo de
serviço será a remuneração
bruta, respeitando-se o teto
máximo de R$ 1.734,84 (um
mil, setecentos e trinta e
quatro reais e oitenta e
quatro centavos).
E, por fim, destaca-se que
por força de Convenção
Coletiva, o prêmio por
tempo de serviço não integra o salário contratual
para qualquer fim.

BENEFÍCIO SOCIAL

Você conhece o Benefício Social Familiar e a
economia que traz para as empresas do segmento?
Você sabia que todos os
exames ASO (admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho,
mudança função), o
PCMSO, médico responsável, relatório anual no
modelo do E-social e guarda de documentos não
tem custo algum para as
empresas do segmento? É
isso mesmo, além disso o
PGR, LTCAT e demais exames e laudos ganham descontos significativos,

tudo isso gera comprovadamente 70% de economia e para solicitar é fácil,
acesse a área do empregador no site www.beneficiosocial.com.br
Vale ressaltar, que além
do benefício citado acima,
a referida cláusula garante diversos benefícios
tanto para as empresas
como também para os trabalhadores do segmento,
conforme abaixo:
Para empresas: Benefício

medicina e segurança do trabalho, Benefício reembolso
de rescisão, Benefício conecta empresa, Benefício mural
de empregos, Benefício triagem de atestado e Benefício
certificação digital.
Para trabalhadores: Be ne fício natalidade, Bene fício farmácia natalidade,
Benefício alimentar por
afastamento, Benefício acidente, Benefício farmácia,
Benefício alimentar, Benefício manutenção de renda

familiar, Benefício serviço
funeral, Benefício recolocação, Benefício certificação digital e Benefício vale
emergencial.
Importante salientar
sobre a obrigatoriedade do
cumprimento da cláusula do
Benefício Social Familiar e da
sua convenção coletiva de
trabalho, pois tal investimento representa um baixo
custo frente ao amparo que
os benefícios oferecem para
a força de trabalho e as

empresas do segmento.
Para saber mais sobre os
benefícios e como solicitálos entre em contato através dos canais de atendimento abaixo:
WhatsApp: (19) 99600-0620
Autoatendimento no site:
www.beneficiosocial.com.br
Ou ligue para: 0800 773
3738 / 0800 580 3738
“Quando empregadores e
entidades trabalham juntos
em prol do segmento o benefício é de todos”
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Estrutura de telhado
com economia, rapidez
e menos resíduos
O BEM É NOTÍCIA

Trabalhar a
relação custo
benefício no
processo
produtivo e
proteção ao meio
ambiente é uma
das prioridades
da Zema

A

tenta aos caminhos da sustentabilidade, a Zema
investiu
nas
estruturas de aço (SET –
Sistema Ecológico para
Telhados) para atender a
uma menor geração de resíduos em projetos de estrutura de engenharia. Esse
modelo traz vantagens pela
rapidez de instalação,
necessitando apenas da
montagem no próprio can-

teiro de obras e com velocidade de execução.
“Trabalhar a relação
custo benefício no processo
produtivo é uma das prioridades da Zema para que

cada vez mais os consumidores aproveitem a qualidade e economia oferecidas, e
com olhar para menos resíduos”, explica o diretor- presidente, José Maria da Rocha.

MENOS RESÍDUO
E MAIS PRATICIDADE

Todo construtor sabe que
obra provoca uma certa
desorganização no ambiente
o que acaba contribuindo

para um aspecto de desperdício. Com a estrutura em aço
as peças são produzidas na
fábrica e montadas na obra e
o mais importante, esse tipo
de estrutura pode ser desmontado e reaproveitado
sendo que o aço é 100% reciclável. Ou seja, sua obra terá
assinatura com desperdício
zero de material.
A garantia de qualidade
também foi pensada para o
controle dessa produção.
Segundo o diretor-presidente
da Zema, José Maria da
Rocha, o produto final dificilmente apresenta problemas.
“A fabricação sob medida
ajuda a otimizar a construção que terá ao final dela
resistência contra intempéries, o aço tem durabilidade e
longevidade”, garantiu.

Obra Limpa ajuda construtoras a
diminuir impacto ambiental de resíduos
MEIO AMBIENTE

nagem, componentes cerâmicos (tijolos, blocos,
telhas, placas de revestimento etc.), argamassa

O conceito de Obra Limpa
surgiu no início dos anos
2000, em 2002, através do
CONAMA (Conselho Nacional
do Meio Ambiente) com a
resolução 307. Pelo documento, fica estabelecido diretrizes
e critérios para o descarte e
tratamento do entulho.
Segundo a resolução 307,
as classes de entulho/resíduos são definidas em quatro classes importantes,
Classe A, B, C e D. Para melhor
identificação, separamos
cada uma para que todo resíduo possa ser encaminhado
e a obra contribua para o
bom andamento das cidades
e seus moradores.

CLASSE A:

Resíduos que podem ser
reciclados ou reutilizados,

CLASSE B:

Resíduos que podem
ser reciclados e utilizados
em outros setores, tais
como: entulhos de demolição, pedras, areia, sucatas de ferro. Também são
inertes: madeiras, isopor,
borrachas, latas de alumínio e vidros.

CLASSE C:

tais como: de construção,
demolição, reformas e
reparos de pavimentação e

de outras obras de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de terrapla-

Resíduos que foram descartados de maneira incorreta e se tornam rejeitos e
devem ser encaminhados
para aterro sanitário por não
haver tecnologia de reciclagem ou reutilização.

CLASSE D:

Resíduos perigosos a
saúde humana, como tintas,
solventes, óleos e outros, e
também os contaminados
oriundos de demolições,
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações
industriais e outros.
Em resumo, a Resolução
do Conama quer de alguma
forma, conscientizar e
incentivar para o bom aproveitamento de lixo que
advém da construção, uma
quantidade significativa de
entulho que pode ser reaproveitada ou ter destinação correta e, assim, reduzir
material que é jogado sem
tratamento. Uma ação que
vem conquistando empresas que querem assinar com
responsabilidade social.
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INCENTIVOS FISCAIS

Conheça os principais
incentivos fiscais brasileiros
ARTIGO

Aproximadamente 75% das pequenas
empresas doam uma média de 6% de
seus impostos com dedução fiscal para
organizações da sociedade civil
anualmente, de acordo com pesquisas.
Em comparação com empresas
maiores, as pequenas empresas doam
250% a mais para organizações sem fins
lucrativos e causas comunitárias.

O

Brasil é um país
com carga tributária muito elevada,
mas como uma
das formas de diminuir a tributação das empresas, existem os incentivos fiscais, eles
ajudam as empresas a pagarem menos impostos.
Os incentivos fiscais são
fornecidos pelos governos e
são uma redução da carga
tributária ou em alguns
casos, a isenção da alíquota
de um imposto, com objetivo
de ajudar as empresas a continuarem funcionando e
incentivar os investimentos
em algumas áreas.
Os incentivos fiscais
podem ser oferecidos no
âmbito municipal, estadual e
federal. Vou apresentar para
você os principais incentivos
fiscais em vigor no país, para
você entender melhor.
Dados de uma pesquisa
realizada pela Universidade
de Southampton mostraram
que empresas que investem
em causas sociais apresenta-

ram maior produtividade e
essa é apenas uma das vantagens de ser uma empresa
com responsabilidade social.
Em vez de pensar nas doações de caridade como um
custo, pense nelas como um
investimento com dedução
fiscal que ajuda a diferenciar
seu negócio aos de seus funcionários e clientes. As evidências sugerem que as doações com dedução fiscal são
um meio eficaz de aumentar
o desempenho no trabalho.
Além dos benefícios que
as doações proporcionam às
organizações locais, doar é
uma forma de se conectar
com a comunidade local, que
é a espinha dorsal de um
pequeno negócio. Por meio
de doações ou patrocínio de
eventos de angariação de
fundos, sua empresa pode
construir relacionamentos
com outras organizações e
indivíduos, que, por sua vez,
podem construir reconhecimento de nome e fidelidade
do cliente, resultando em

aumento de negócios.
Os consumidores de hoje
se preocupam com o destino
de seu dinheiro. Mais de 90%
deles esperam que as empresas façam mais do que lucrar,
de acordo com uma pesquisa
da Cone Communications.
Muitos estão até dispostos a
pagar mais por um produto
socialmente responsável.

OS INCENTIVOS FISCAIS

Os incentivos fiscais estimulam as atividades econômicas em troca de contrapartidas de ordem social, ou
seja, as empresas ganham
isenção ou descontos nos
impostos, e em troca, elas
investem os valores em causas sociais e ajudam a economia, gerando empregos.
Como esses incentivos
ajudam as empresas, essas
empresas também ajudam a
movimentar a economia do
local onde elas estão. Então, é
uma troca que pode beneficiar os dois lados.
As Leis de Incentivo são
uma espécie de renúncia fiscal criada pelo poder públi-

co. Ou seja, tem o objetivo de
estimular o investimento,
crescimento ou geração de
empregos de um determinado setor, promovendo seu
desenvolvimento social e
econômico. Em resumo, o
governo abre mão de recursos que receberia por meio
de impostos. Dessa forma
gera incentivos para a cultura, o esporte, a saúde e o
desenvolvimento social.
Com isso, pessoas e
empresas têm a opção de destinar uma parte do imposto
para projetos culturais, esportivos e sociais de acordo com
sua preferência. Tais incentivos abrangem o âmbito federal, estadual e municipal.
Assim na esfera municipal
o imposto doado é o imposto
sobre serviços (ISS). No estadual o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). No federal o
imposto de Renda (IR). Com
isso aqueles que decidem doar
tem como benefício a redução
de tributos a pagar ou o
aumento do valor a restituir.
Dessa forma o imposto de
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renda pode ser redirecionado
tanto por pessoas físicas,
quanto por pessoas jurídicas.
As pessoas físicas que
fazem a Declaração de
Imposto de Renda Completa
podem doar até 6% do IR
(Imposto de Renda). Assim
elas podem desfrutar da
dedução ou do aumento do
valor a restituir. Já as pessoas
jurídicas (empresas) que
tenham Imposto de Renda a
pagar, cujo o resultado tenha
sido apurado com base no
Lucro Real serão concedidas
com esse benefício e podem
doar até 9% do seu imposto.
A apuração do Lucro Real
pode ser trimestral ou anual.
Em resumo, como dito
anteriormente, as leis de
incentivo têm caráter cultural, esportivo e social.
Portanto, para atender aos
requisitos, as doações devem
ser feitas diretamente a:

FUNDO DO IDOSO;

Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
Projetos de caráter cultural e artístico, autorizados
pela Secretaria Especial de
Cultura;
Projetos desportivos e
paradesportivos, autorizados
pelo Ministério do Esporte;
Projetos executados por
entidades que implementam
o Programa Nacional de
Apoio à Atenção Oncológica PRONON, ou o Programa
Nacional de Apoio à Atenção
da Saúde da Pessoa com
Deficiência - PRONAS/PCD.

Goiânia, agosto de 2022
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JURÍDICO

CONQUISTAS

Redução da conta de energia e
restituição de valores pagos a maior
O reconhecimento
da perspectiva de
reduzir a conta de
energia e restituir
valores pagos
indevidamente

A

s empresas do segmento Materiais
para Construção e
grande parte dos
varejistas e atacadistas de
outros segmentos empresariais, têm encontrado em
diversas instâncias dos tribunais brasileiros o reconhecimento da perspectiva
de reduzir a conta de energia e restituir valores pagos
indevidamente.
Dentre as principais matérias de direito que o empresariado tem buscado o reconhecimento judicial estão:

EXCLUSÃO DA TUSD, TUST E
ENCARGOS SETORIAIS DA

SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
- ENERGIA

O método utilizado pelos
Estados para a cobrança do
ICMS nas contas de energia
elétrica incluem na base de
cálculo as Tarifas de Uso do
Sistema de Transmissão e
Distribuição e os Encargos
Setoriais, quando, na verdade,
o imposto deveria incidir apenas sobre o valor da Tarifa de
Energia, elevando assim substancialmente o valor total a
ser pago pelo contribuinte.
Cabe ao judiciário reconhecer e declarar a indevida
a cobrança, possibilitando a
compensação dos impostos
pagos a maior nos últimos 5
anos, bem como a determinar a correção da base de cálculo nas cobranças futuras.

EXCLUSÃO DA COBRANÇA
DE ICMS SOBRE A
DEMANDA DE POTÊNCIA
CONTRATADA E NÃO
UTILIZADA - ENERGIA

Para assegurar a realização das atividades operacio-

nais de modo adequado, é
comum entre as empresas,
firmar com as concessionárias de energia contrato de
demanda de potência, garantindo níveis de fornecimento
adequado para operar máquinas e estabelecimentos.
Independentemente da
utilização de toda potência
contratada, o ICMS vem
sendo estipulado utilizando
como base de cálculo o valor
referente à demanda de
potência contratada e não a
utilizada, gerando assim
cobrança excessiva.
O STJ manifestou sobre o
tema e pacificou a matéria,
através da Súmula 391,
determinando que o ICMS
deverá ser cobrado apenas
sobre a demanda efetivamente utilizada.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA SELETIVIDADE EM
FUNÇÃO DA ESSENCIALIDADE NA ENERGIA

A presente matéria visa
adequar a exigência do ICMS

sobre o consumo de energia
elétrica ao comando normativo do princípio da seletividade em função da essencialidade (art. 155, §2º, III, da CF/88), ou
seja, vedando estipulação de
alíquota superior à genérica.
O STF pacificou esta questão jurídica decidindo, em
síntese:
Tema nº 745: Adotada pelo
legislador estadual a técnica
da seletividade em relação ao
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS),
discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as
operações de energia elétrica
e serviços de telecomunicação em patamar superior ao
das operações em geral, considerada a essencialidade dos
bens e serviços.
O legislador estadual ao
fixar alíquotas de ICMS em 29
% para energia, em dissonância com os parâmetros
acima referidos, que limitam
a cobrança em 17%, tornou o
valor estipulado a maior inexigível, por manifesta
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inconstitucionalidade.
Cristalino e pacífico é o
direito de restituição do
indébito das tarifas pagas a
maior e a adequação do percentual tributário nas contas
de energia futuras.
Importante destacar que,
ao julgar esta matéria, a
Corte Constitucional modulou os efeitos dessa decisão
para 01/2024.
Portanto, ação judicial
neste sentido somente tem
efeitos retroativos para quem
ajuizou o tema até 05/02/2021,
data do início do julgamento.

PRAZO PARA
PRESCRIÇÃO DO DIREITO

O período prescricional
para recuperação de valores
pagos a maior em tributos
normalmente é de 5 anos.
A contagem é realizada
sempre de forma progressiva
e continuada, ou seja, para
cada mês que passa, prescreve o direito referente ao respectivo mês anterior ao
prazo quinquenal.

Taxa de Utilização Potencial de Serviço de Extinção de Incêndios
pelo Corpo de Bombeiros Militar ainda em julgamento
A Federação do Comércio do
Estado de Goiás, em nome de
todos os sindicatos e da classe
patronal, ajuizou Ação Direta de
Inconstitucionalidade, via processo de número 501002444.2021.8.09.0000, pedindo a suspensão da cobrança da taxa
pela Utilização do Potencial de
Serviço de Extinção de Incêndio,
cobrança essa instituída pela

Lei de número 17.914 de 27 de
dezembro de 2012, que alterou
o Código Tributário Estadual.
O Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, através de seu
órgão especial, deferiu o pedido da FECOMÉRCIO-GO e determinou a imediata suspensão
da cobrança da taxa pela
Utilização Potencial de Serviço
de Extinção de Incêndios pelo

Corpo de Bombeiros Militar.
Contudo, a Procuradoria
do Estado de Goiás conseguiu reverter a situação, através da interposição de um
recurso, sendo que na sessão
ordinária do Tribunal de
Justiça, realizada no último
dia 10 de agosto, foi proferido novo julgamento no sentido de considerar devida a

cobrança de Utilização
Potencial de Serviço de
Extinção de Incêndios pelo
Corpo de Bombeiros Militar.
A Fecomércio irá interpor
recurso, mas até que nova
decisão seja proferida, volta a
ser devido a cobrança e, portanto, lojistas, deve ser paga a
Taxa de Utilização Potencial
de Serviço de Extinção de

Incêndios pelo Corpo de
Bombeiros Militar.
Assim, a Fecomércio permanece lutando pelos interesses dos empresários goianos e o SINDIMACO acompanhando todas as questões de
interesse e relevância que
impactam a sua categoria.
Ariana Menezes
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CONSTRUÇÃO CIVIL

MERCADO

Diferentes tipos de cimento são utilizados para
os mais diversos fins dentro da construção civil
Se você pensa
que “cimento é
tudo igual”,
você está
tremendamente
enganado!
Existem alguns
tipos específicos
de cimento, cuja
fórmula é
completamente
diferente de
acordo com cada
finalidade do
produto.

C

ada tipo de cimento foi projetado e
fabricado para um
tipo de construção
e o uso de cimentos equivocados em sua obra pode
causar problemas.
Se você está construindo e
já parou para reparar nas
embalagens do cimento, deve
ter notado que sempre há
uma sigla impressa na descrição do produto. Aquela sigla
indica ao consumidor de qual
tipo é aquele cimento. No
total, são 11 tipos de cimento
utilizados para a construção
civil: CP I, CP I-S, CP II-E, CP II-Z,
CP II-F, CP III, CP IV, RS, BC, CPB.
Conheça as especificidades de
cada um dos tipos:

CP I: CIMENTO PORTLAND
COMUM

Este cimento é o mais
básico que está à venda no
mercado. Possui uma fórmula mais simplificada, para
obras que não possuam exigências específicas em relação ao tipo de cimento utilizando. O único aditivo utilizado neste tipo de produto é
o gesso, cuja função é retardar a rigidez para permitir
que o profissional tenha
mais tempo para a aplicação.
É um cimento de baixa resistência e é mais utilizado para
a área da indústria.
CP II-S: Cimento Portland
tipo Comum com Aditivo
Este tipo de cimento possui uma composição bastante semelhante à do citado

argila e o calcário de forma
diferenciada, com moagem
fina. Graças às suas características físicas, ele adquire
resistência mais rapidamente – secagem rápida – e é
um modelo ótimo para a
fabricação de concreto.

RS: CIMENTO COM
RESISTÊNCIA A SULFATO

Os cimentos RS têm várias
fórmulas de fabricação que
variam de marca para marca.
Mas os produtos enquadrados nesta divisão têm como
característica principal a
resistência a sulfatos, o que
permite que sejam usados de
maneira proveitosa em redes
de esgoto, por exemplo.

BC: CIMENTO COM BAIXO
CALOR DE HIDRATAÇÃO

Este cimento é utilizado
principalmente em construções que terão de passar por
grandes variações de temperatura. Como sua calorimetria é baixa, ele será muito
mais resistente a fissuras
causadas pela expansão e
pela contração do material.

anteriormente. A única diferença está no fato de que o CP
II-S possui aditivo pozolânico, o que proporciona menos
permeabilidade ao produto.

CP II-E: CIMENTO
PORTLAND ADITIVADO
COM ESCÓRIA DE ALTO
FORNO

CPB: CIMENTO BRANCO

O cimento CP II-E é considerado um produto intermediário entre os modelos
Comum e Aditivado. Seu uso
se dá principalmente em
obras nas quais seja requerida
uma liberação de calor razoavelmente lenta. A escória de
alto forno presente na composição deste cimento garante a
ele menor calor para hidratação. Por isso, ele libera menos
calor quando é colocado em
contato com água.

gem resistência, como concreto, concreto armado, concreto
protendido, pré-moldados,
pavimentos e pisos de concreto. Em sua fórmula há uma
concentração de filer carbonático em índices de 6% a 10%.

CP II-Z: CIMENTO
ADITIVADO POZOLÂNICO

CP III: CIMENTO DE ALTO
FORNO

Este cimento, assim como
o modelo CP II-S, tem adição
de pozolana em sua fórmula,
mas em um índice maior,
garantindo uma melhor
impermeabilidade. Graças a
esta característica, este
cimento é o mais recomendado para uso em obras subterrâneas com alta umidade ou
contato direto com a água.

CP II-F: CIMENTO
ADITIVADO DE MATERIAL
CARBONÁTICO – FILER

É um dos modelos mais eficientes para uso em aplicações
de obras simples, mas que exi-

Este cimento tem como
principais características o
baixo calor de hidratação,
alta durabilidade e impermeabilidade, uma boa resistência às variações de temperatura (expansão e contração), além de resistência a
materiais à base de sulfato.
Pode ter até 70% de teor de
escória em sua composição.
Dada as suas características
de resistência aos mais diversos ambientes, este cimento
é altamente recomendável
para obras com grande
agressividade – barragens,
pontes, esgotos, fundação

para máquinas, afluentes de
esgoto, ou ainda obras mais
simples e genéricas.

CP IV: CIMENTO
POZOLÂNICO

Assim como seus outros
dois “primos” aditivados, o CP
IV tem maior índice de pozolana em sua fórmula, variando entre 15% e 50%. Como há
muita pozolana em sua composição, a impermeabilidade
é alta e a durabilidade é
amplificada. Tem boa resistência a ambientes ácidos e
contato com sulfato. É indicado também para obras com
água corrente, uma vez que
apresenta baixa porosidade.

CP V: CIMENTO DE ALTA
RESISTÊNCIA INICIAL

É um tipo de cimento
semelhante ao comum, pois
não possui aditivos em sua
fórmula. Entretanto, seu
método de fabricação dosa a

Este cimento é fabricado
com caulim ao invés da argila,
além de possuir baixas concentrações de manganês. Isto
garante uma coloração branca e seu principal uso está
associado ao rejuntamento
de peças cerâmicas. Como é
branco, pode ser customizado
de acordo com as necessidades da obra e é comercializado em outras cores, porém
colorizado ou queimado.

CURIOSIDADE – DE ONDE
VEIO A NOMENCLATURA
PORTLAND?

A letra “P” em cada uma
das siglas significa “Portland”.
O cimento Portland é o tipo
de aglutinante para construção civil mais utilizado em
todo o mundo. Foi criado na
Inglaterra há mais de um
século e, naquela época, a
maior parte das obras do país
era feita com pedra britada
vinda da ilha de Portland.
Como a coloração do cimento
era semelhante à das pedras
ele ganhou este apelido, que
acabou virando a sua no menclatura oficial.
Fonte: https://www.orcafascio.com/papodeengenheiro

