
 

FECOMÉRCIO 
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Sicomércio RN adota Repis e viabiliza adoção de 
piso salarial diferenciado por ME’s e EPP’s da sua 
base 

 
O Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do Rio Grande do Norte e o 
Sindicato dos Empregados do Comércio encerraram, na última terça-feira (10), as 
negociações que resultaram na Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019. A 
novidade do documento é que a partir de 1º de abril, as microempresas e as 
empresas de pequeno porte podem aderir ao Regime Diferenciado de Piso Salarial, 
o Repis. 
 
Uma das vantagens em aderir ao Repis é a redução de custos, já que as empresas 
ficam autorizadas a praticar salários diferentes e mais enxutos do que os praticados 
pelas demais empresas. No caso da Convenção Coletiva do Sicomércio RN, o piso 
salarial das microempresas e empresas de pequeno porte que aderirem o Repis 
será de R$ 986. O piso salarial das empresas das demais categorias será de R$ 
1.005.  
 
O Repis é o mecanismo que permite que as microempresas (ME) e as empresas de 
pequeno porte (EPP), estabelecidas pela Lei Complementar nº 123/06, que define o 
Simples Nacional, possam adotar pisos salariais diferenciados das demais 
empresas. No Rio Grande do Norte são 100 mil microempresas e empresas de 
pequeno porte, sendo 60 mil delas somente em Natal. 
 
Para adesão ao Repis, as empresas interessadas devem requerer a expedição do 
Certificado de Adesão ao Repis, acessando o site da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do RN, o www.fecomerciorn.com.br, e clicar no banner do 
Repis, preencher o formulário eletrônico com dados da empresa e anexar a 
documentação exigida. 
 
O documento será expedido pela Fecomércio RN no prazo máximo de três dias 
úteis, a partir da data de recebimento da solicitação. O envio de informações falsas  

https://2.bp.blogspot.com/-joFINDfj8hQ/WtSquPaiEPI/AAAAAAAB1vo/lVKQSnJtpPM2UR1YRdaRYfPLxE37jk6uQCLcBGAs/s1600/repis.png
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no requerimento implicará no desenquadramento da empresa do regime especial, 
sendo imputada à mesma o pagamento de multa. 
 
A prática do regime especial está acontecendo de forma escalonada por meio das 
negociações das CCT’s entre sindicatos patronais e laborais em todo o país. O 
Certificado de Adesão ao Repis será válido até 31 de março de 2019, e a 
microempresa ou empresa de pequeno porte que obtiver o documento não terá 
qualquer outra condição de trabalho diferenciada para seus colaboradores. 
 
Vale ressaltar ainda que a aplicação indevida do salário diferenciado por 
microempresas e empresas de pequeno porte, que não possuírem o Certificado de 
Adesão ao Repis, implicará em multa equivalente a um salário convencional, 
multiplicado pelo número de empregados. 
 
A Convenção Coletiva de Trabalho regulamenta e disciplina o que diz respeito a 
relação jurídica de trabalho entre empresa e o trabalhador e passa a valer a partir do 
dia 1º de abril até 31 de março de 2019. 
 
Mais sobre o Repis 
 
O Regime Especial de Piso Salarial (REPIS) está previsto nas Convenções 
Coletivas de Trabalho – CCT 2018 celebradas pelas categorias econômicas 
representadas pelos Sindicatos filiados à Fecomércio RN. Seu principal objetivo é 
dar tratamento diferenciado às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP). 
 
Como saber se sua empresa é ME ou EPP? 
 
Para se caracterizar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, basta 
possuir faturamento anual dentro dos limites determinados legalmente, conforme 
indicação abaixo: 
 
Outro Ponto 
 
Entre os diversos outros pontos discutidos pela CCT, está o reajuste salarial para os 
empregados das empresas do Comércio Varejista. Para os trabalhadores com 
remuneração de até quatro salários base, o reajuste salarial será de 2,6% sobre os 
salários vigentes em abril de 2017. Para os trabalhadores com remuneração acima 
de quatro salários base, o reajuste será objeto de livre negociação. 
 
Fecomércio RN 
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Afrânio Miranda fala sobre estar à frente 
da Miranda Computação e da FCDL/RN 
 

Afrânio Miranda, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 

(FCDL) e empresário da Miranda Computação, dialogou comigo acerca da 

trajetória de sua empresa, do comando da FCDL no RN e do interesse em 

participar da política, destacando: “Me disporia a ser candidato para poder 

ajudar a minha cidade e o Brasil”. 

Como começou a Miranda Computação? 

Afrânio Miranda: Eu e minha família fundamos a empresa com o objetivo 

de vender livros na área de informática. A sociedade é composta por três 

irmãos. Nós começamos a divulgar isso e nossos colegas foram comprando, 

contribuindo, assim, para a divulgação da empresa. Depois de sugerirem que 

vendêssemos, também, produtos de informática, iniciamos essa 

comercialização. Por isso, costumo dizer que a Miranda foi feita pelos próprios 

clientes e amigos. Hoje, vendemos tudo na área de tecnologia da informação e 

contamos com 350 colaboradores. 

Como passou a integrar instituições políticas e empresariais, como 

a FCDL? 

Afrânio Miranda: Na medida em que a Miranda foi crescendo, percebemos 

a necessidade de estabelecer uma boa relação com as entidades, a Fecomércio, 

a FCDL, o Sebrae, por exemplo. Quando a empresa vai crescendo, julgo ser 

egoísmo do empreendedor deixar de pegar experiências de outros 

empresários e de outras pessoas. Hoje, estamos associados com 10 empresas 

no Brasil. Isso nos ajuda a comprar melhor e a termos troca de 

relacionamento. 

A campanha “Compre aqui, sou daqui” da CDL de Parnamirim, a 

qual será lançada em 13 de abril, tem inspiração em um anúncio da 

FCDL? 

Afrânio Miranda: Sim. Se comprarmos dentro do Estado ou do município, 

geramos renda e emprego aqui. Já as empresas, que vendem, geram impostos. 

Isso ajuda, inclusive, a infraestrutura da Prefeitura e do Governo. É  
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importantíssimo fazer essa conscientização de que comprar na sua cidade vai 

ajudar o próprio cidadão. 

Já pensou em participar da política partidária? 

Afrânio Miranda: Desejaria muito que tivéssemos políticos com 

pensamentos diferentes, voltados para a população, para a melhoria do 

serviço público, mudar partes da Constituição, etc. Noto que a maioria deles 

não se preocupa com isso. Podemos transformar a vida das pessoas dando 

oportunidade, por exemplo, de empreender. Há muito dinheiro para investir 

em assistencialismo, mas não há para dar crédito a pessoas que querem 

empreender. Isso geraria, ainda, mais emprego e imposto para o estado ou 

município. Queria ter a oportunidade de ver isso mudar. 

Disputará as eleições já em 2018? 

Afrânio Miranda: Por enquanto, já temos Flávio Rocha como pré-candidato 

à Presidência. Particularmente, acredito muito nele. Queremos que Rocha se 

candidate para termos um potiguar, alguém que investe no RN e que possa ser 

presidente para vir ajudar o próprio Estado. 

O senhor se dispõe a ser candidato? 

Afrânio Miranda: Me disporia a ser candidato para poder ajudar a minha 

cidade e o Brasil. 

A qual cargo? 

Afrânio Miranda: Não tenho receio de assumir qualquer cargo público. Se 

pude ser um bom gestor até hoje, tenho certeza de que onde entrar, posso dar 

o meu melhor. 
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Unidade móvel do Sesc Saúde Mulher 

oferece mamografias e preventivos 
A cerimônia de instalação será no dia 25 de abril, às 19h, na Praça Garibaldi Alves, onde a 

unidade permanecerá até o dia 11 de maio. 

Por Redação 

 

 

A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher chega a Pedro Avelino, distante 156,6 km de Natal. 

Mamografias, preventivos e orientações sobre saúde sexual feminina serão realizados 

gratuitamente pelo projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), 

instituição do Sistema Fecomércio. A cerimônia de instalação será no dia 25 de abril, às 19h, na 

Praça Garibaldi Alves, onde a unidade permanecerá até o dia 11 de maio. 

Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice compõem a equipe que 

atenderá as mulheres. A estrutura é equipada com consultório médico, sala de mamografia com 

mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa para orientações sobre saúde. A 

meta do projeto é realizar 640 exames, sendo destes 320 mamografias e 320 preventivos (também 

conhecidos como Papanicolau), além de 525 ações educativas sobre saúde. 

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio através dos agentes de saúde 

e também poderão ser feitos na própria unidade. Podem realizar o exame Papanicolau, conhecido 

também como preventivo, mulheres com idade entre 25 e 64 anos. Já a mamografia pode ser 

realizada por mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. Os documentos necessários para o 

agendamento dos serviços são RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. 
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Os atendimentos já estão sendo agendados pelos agentes de saúde, e continuam após a instalação 

da unidade: às segundas-feiras, das 10h às 12h, e das 13h às 17h; de terça a sexta-feira, das 8h às 

12h e das 13h às 17h. 

Sobre o projeto 
O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, de forma inédita, a unidade móvel Sesc Saúde 

Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, das milhares de mulheres que já foram atendidas, 

cerca de 556 detectaram alguma alteração a partir dos exames ofertados pelo projeto e foram 

encaminhadas para o serviço público de saúde para dar continuidade ao tratamento. Este ano, a 

unidade esteve de fevereiro a abril em Ceará-Mirim. 

Serviço: 
O quê? Pedro Avelino recebe unidade móvel Sesc Saúde Mulher 

Solenidade de instalação? 25 de abril (quinta-feira), 19h 

Atendimentos?  A partir do dia 27 de abril até dia 11 de maio | Segundas-feiras (10h às 12h e das 

13h às 17h); terça a sexta-feira (8h às 12h e das 13h às 17h) 

Onde? Praça Garibaldi Alves, Centro, Pedro Avelino, RN 
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Pedro Avelino recebe unidade móvel Sesc 

Saúde Mulher 

 
INSTALAÇÃO DA UNIDADE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL. (FOTO: ASSECOM/SESC) 

 

A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher chega a Pedro Avelino, distante 156,6 km de 

Natal. Mamografias, preventivos e orientações sobre saúde sexual feminina serão 

realizados gratuitamente pelo projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 

do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. A cerimônia de instalação 

será no dia 25 de abril, às 19h, na Praça Garibaldi Alves, onde a unidade permanecerá 

até o dia 11 de maio. 

Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice compõem a 

equipe que atenderá as mulheres. A estrutura é equipada com consultório médico, sala 

de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa 

para orientações sobre saúde. A meta do projeto é realizar 640 exames, sendo destes 

320 mamografias e 320 preventivos (também conhecidos como Papanicolau), além de 

525 ações educativas sobre saúde. 

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio através dos 

agentes de saúde e também poderão ser feitos na própria unidade. Podem realizar o 

exame Papanicolau, conhecido também como preventivo, mulheres com idade entre  
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25 e 64 anos. Já a mamografia pode ser realizada por mulheres na faixa etária de 50 a 

69 anos. Os documentos necessários para o agendamento dos serviços são RG, CPF, 

cartão SUS e comprovante de residência. 

Os atendimentos já estão sendo agendados pelos agentes de saúde, e continuam após a 

instalação da unidade: às segundas-feiras, das 10h às 12h, e das 13h às 17h; de terça a 

sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

Sobre o projeto 

O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, de forma inédita, a unidade móvel 

Sesc Saúde Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, das milhares de mulheres 

que já foram atendidas, cerca de 556 detectaram alguma alteração a partir dos exames 

ofertados pelo projeto e foram encaminhadas para o serviço público de saúde para dar 

continuidade ao tratamento. Este ano, a unidade esteve de fevereiro a abril em Ceará-

Mirim. 

 

Serviço: 

O quê? Pedro Avelino recebe unidade móvel Sesc Saúde Mulher 

Solenidade de instalação? 25 de abril (quinta-feira), 19h 

Atendimentos?  A partir do dia 27 de abril até dia 11 de maio | Segundas-feiras (10h 

às 12h e das 13h às 17h); terça a sexta-feira (8h às 12h e das 13h às 17h) 

Onde? Praça Garibaldi Alves, Centro, Pedro Avelino, RN 
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Pedro Avelino recebe unidade 

móvel Sesc Saúde Mulher 

 

A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher chega a Pedro Avelino, distante 156,6 km de Natal. 

Mamografias, preventivos e orientações sobre saúde sexual feminina serão realizados 

gratuitamente pelo projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc 

RN), instituição do Sistema Fecomércio. A cerimônia de instalação será no dia 25 de abril, às 

19h, na Praça Garibaldi Alves, onde a unidade permanecerá até o dia 11 de maio. 

Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice compõem a equipe 

que atenderá as mulheres. A estrutura é equipada com consultório médico, sala de 

mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa para 

orientações sobre saúde. A meta do projeto é realizar 640 exames, sendo destes 320 

mamografias e 320 preventivos (também conhecidos como Papanicolau), além de 525 ações 

educativas sobre saúde. 

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio através dos agentes de 

saúde e também poderão ser feitos na própria unidade. Podem realizar o exame Papanicolau, 

conhecido também como preventivo, mulheres com idade entre 25 e 64 anos. Já a 

mamografia pode ser realizada por mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. Os documentos 

necessários para o agendamento dos serviços são RG, CPF, cartão SUS e comprovante de 

residência. 

 
 

http://www.wllanadantas.com.br/tag/mulher/
http://www.wllanadantas.com.br/tag/natal/
http://www.wllanadantas.com.br/tag/municipio/
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Pedro Avelino recebe unidade móvel 

Sesc Saúde Mulher 

 

 

A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher chega a Pedro Avelino, distante 156,6 km de 

Natal. Mamografias, preventivos e orientações sobre saúde sexual feminina serão 

realizados gratuitamente pelo projeto do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 

do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio. A cerimônia de instalação 

será no dia 25 de abril, às 19h, na Praça Garibaldi Alves, onde a unidade permanecerá 

até o dia 11 de maio. 

Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice compõem a 

equipe que atenderá as mulheres. A estrutura é equipada com consultório médico, sala 

de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa 

para orientações sobre saúde. A meta do projeto é realizar 640 exames, sendo destes 

320 mamografias e 320 preventivos (também conhecidos como Papanicolau), além de 

525 ações educativas sobre saúde. 

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio através dos 

agentes de saúde e também poderão ser feitos na própria unidade. Podem realizar o 

exame Papanicolau, conhecido também como preventivo, mulheres com idade entre  

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Sesc-Sa%C3%BAde-Mulher.jpg
http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Sesc-Sa%C3%BAde-Mulher.jpg
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25 e 64 anos. Já a mamografia pode ser realizada por mulheres na faixa etária de 50 a 

69 anos. Os documentos necessários para o agendamento dos serviços são RG, CPF, 

cartão SUS e comprovante de residência. 

Os atendimentos já estão sendo agendados pelos agentes de saúde, e continuam após a 

instalação da unidade: às segundas-feiras, das 10h às 12h, e das 13h às 17h; de terça a 

sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
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Pedro Avelino recebe unidade móvel 
Sesc Saúde Mulher 
Exames gratuitos e orientações em saúde feminina estarão disponíveis na 

unidade até 11 de maio. Instalação da unidade acontecerá no dia 25 de abril 

Foto: Divulgação 
 

A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher chega a Pedro Avelino, distante 156,6 

km de Natal. Mamografias, preventivos e orientações sobre saúde sexual 

feminina serão realizados gratuitamente pelo projeto do Serviço Social do 

Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema 

Fecomércio. A cerimônia de instalação será no dia 25 de abril, às 19h, na Praça 

Garibaldi Alves, onde a unidade permanecerá até o dia 11 de maio. 

Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, médica e artífice 

compõem a equipe que atenderá as mulheres. A estrutura é equipada com 

consultório médico, sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, 

sala de atendimento e área externa para orientações sobre saúde. A meta do 

projeto é realizar 640 exames, sendo destes 320 mamografias e 320  
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preventivos (também conhecidos como Papanicolau), além de 525 ações 

educativas sobre saúde. 

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio através 

dos agentes de saúde e também poderão ser feitos na própria unidade. Podem 

realizar o exame Papanicolau, conhecido também como preventivo, mulheres 

com idade entre 25 e 64 anos. Já a mamografia pode ser realizada por 

mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. Os documentos necessários para o 

agendamento dos serviços são RG, CPF, cartão SUS e comprovante de 

residência. 

Os atendimentos já estão sendo agendados pelos agentes de saúde, e 

continuam após a instalação da unidade: às segundas-feiras, das 10h às 12h, e 

das 13h às 17h; de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

Sobre o projeto 

O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, de forma inédita, a unidade 

móvel Sesc Saúde Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, das 

milhares de mulheres que já foram atendidas, cerca de 556 detectaram 

alguma alteração a partir dos exames ofertados pelo projeto e foram 

encaminhadas para o serviço público de saúde para dar continuidade ao 

tratamento. Este ano, a unidade esteve de fevereiro a abril em Ceará-Mirim. 

Serviço: 

O quê? Pedro Avelino recebe unidade móvel Sesc Saúde Mulher 

Solenidade de instalação? 25 de abril (quinta-feira), 19h 

Atendimentos?  A partir do dia 27 de abril até dia 11 de maio | Segundas-feiras 

(10h às 12h e das 13h às 17h); terça a sexta-feira (8h às 12h e das 13h às 17h) 

Onde? Praça Garibaldi Alves, Centro, Pedro Avelino, RN 
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Campanha de trânsito Maio Amarelo será lançada no dia 
3 de maio com atividades 

A campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de trabalhar a educação no trânsito, terá 

sua edição 2018 lançada em Mossoró no dia 3 de maio, às 9h, no auditório do Senac. Este 

ano, o tema nacional da campanha é ‘Nós somos o trânsito’. A novidade da campanha 

para este ano é que as escolas públicas municipais vão receber material didático para a 

distribuição entre os alunos. 

A programação da Gerência Executiva do Trânsito para a campanha contará com blitzen 

educativas, palestras em escolas, curso de mecânica, trabalho de manutenção da 
sinalização no entorno das escolas, entre outras ações. 

A pedagoga da Gerência do Trânsito, Maribel Oliveira, explicou que este ano as ações 

vão trabalha dentro do mapa de calor da cidade. “Esse mapa nos mostra quais são as vias 
mais perigosas e com mais registros de acidentes”, explicou. 

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução dos 

acidentes de trânsito com objetivo de mobilizar os mais diversos segmentos, como 

governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil 

organizada para discutir o tema. 

Fonte: PMM. 
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