ENCONTRO REÚNE PRESIDENTE DA ABAD E REPRESENTANTES REGIONAIS
Evento foi marcado por um dia in-

teiro dedicado ao debate e planejamento de ações que envolvem
as filiadas estaduais. Ao final, todos
sairam com a missão de discutir e
ampliar a agenda política do setor
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Conheça
também:

Sindicato alerta para o fim do prazo
de adequação à Lei nº 5.610/16
Em 26 de fevereiro de 2017, o SLU encerrará a coleta dos resíduos não recicláveis e
orgânicos em estabelecimentos que geram quantidade superior a 120 litros/dia. Evento do
Instituto Sindiatacadista abordará, mais uma vez, o que precisa ser feito
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Em 25 de setembro, entrou em vigor o
Decreto nº 37.568, de 24 de agosto de
2016, que regulamenta a Lei Distrital nº
5.610, de 16 de fevereiro de 2016. Como
já previam legislações federais, a exemplo
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a
Lei nº 5.610 desobriga o Estado do gerenciamento ambientalmente adequado
dos materiais e do ônus decorrente disso.
Com a regulamentação, o dever passa a
ser integralmente dos grandes geradores,
que têm até 25 de fevereiro de 2017 para
se cadastrar no site do SLU. Aqueles que
surgirem depois dessa data têm 90 dias.
A proposta da regulamentação foi feita
por diversos órgãos do governo e discutida com representantes do setor, que
contribuíram com ideias e informações.
O SLU recolhe e dá destinação tanto aos
resíduos domiciliares da população em
geral quanto aos orgânicos dos grandes
geradores não residenciais. Em 26 de
fevereiro de 2017, o órgão vai encerrar
a coleta dos não recicláveis e orgânicos
e manter a retirada dos recicláveis secos. A regra não se aplica a residências.
Essa e outras informações estão disponíveis para consulta em uma cartilha.
A publicação mostra, por exemplo, a

diferença entre os tipos de resíduos,
ensina a separá-los e aborda a questão dos eventos privados de médio
e grande portes em áreas públicas.
Grandes Geradores - São grandes geradores os estabelecimentos de uso não
residencial que geram quantidade de resíduos sólidos indiferenciados superior a
120 litros por dia, tais como empresários;
órgãos públicos; prestadores de serviços;
terminais rodoviários; terminais aeroportuários; shopping centers, entre outros.
Tira-Dúvidas - No dia 8 de fevereiro,
das 14 às 17 horas, no Senac (Taguatinga Norte), o Instituto Sindiatacadista/DF
realizará um “Tira-Dúvidas” especial sobre as responsabilidades das empresas
e do governo sobre o gerenciamento
dos resíduos sólidos. O encontro será
conduzido pela assessora ambiental
do Sindiatacadista/DF, Cristiane Oliveira.
Com a entrada em vigor do Decreto Distrital nº 37.568/2016, que regulamenta
a Lei Distrital nº 5.610/2016, tem-se um
conjunto de normas, nacionais e locais,
além de obrigações acessórias, que
obrigarão os grandes geradores de resíduos sólidos a se readequarem, caso
queiram evitar sanções administrativas.

A fiscalização será feita pela Agência
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa-DF),
em relação à atividade de competência
do Serviço de Limpeza Urbana (SLU):
a coleta dos resíduos recicláveis secos.
A Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis) vai verificar o condicionamento, a coleta, o transporte
e a disposição final. As penalidades
vão desde advertência até a apreensão de bens e veículos. As multas previstas variam de R$ 500 a R$ 20 mil.
“Os grandes geradores são totalmente
responsáveis pelo gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos
sólidos que produzam e pelo ônus decorrente independentemente do volume diário produzido. Ou seja, cada um
deve fazer a sua parte, incluindo aqueles que não são grandes geradores”,
alerta a diretora da Aliquam Soluções
em Meio Ambiente, Cristiane Oliveira.
Inscrições para o Tira-Dúvidas: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSwwzAIyQpB5jkrfelLCqivCcx9bUnQkAjRA_qpUN9ClDqhQ/viewform

ABAD

ABAD apresenta mudanças no
Ranking 2017
Alterações visam otimizar o preenchimento dos dados, ampliando a participação das empresas
necidas já estarão nos campos adequados, bastando, assim, preencher com as
informações referentes ao Ano Base 2016.

A ABAD iniciou o processo de levantamento de dados do RANKING
ABAD/NIELSEN 2017 - Ano Base 2016,
um dos principais serviços oferecidos ao mercado pela ABAD, em parceria com a Nielsen e apoio da FIA.
Para este ano, o ranking foi reformulado

e está totalmente informatizado. Essa
inovação visa agilizar o preenchimento
do formulário, facilitando assim a participação das empresas na pesquisa.
Caso a empresa tenha participado do
levantamento em 2016, os dados cadastrais e as informações anteriormente for-

Entre as mudanças também está a opção de “imprimir questionário”, que o fará
ganhar tempo caso o preenchimento
precise ser feito por mais de um departamento. Dessa forma, os dados podem
ser registrados simultaneamente em
formulários separados e depois reunidos
e inseridos no sistema de uma só vez.
Mais informações estão disponíveis em:
http://abad.com.br/ranking2017/. No
link também é possível iniciar o processo
de preenchimento.

RELACIONAMENTO

Diretorexecutivodo
Sindicatoparticipade
encontroemSãoPaulo
O diretor executivo do Sindiatacadista/
DF e coordenador regional da ABAD
no Centro-Oeste, Anderson Nunes,
participou, na última semana, do encontro de líderes regionais e coordenadores com o presidente Emerson Destro e integrantes da equipe da ABAD.
Durante um dia inteiro, eles debateram e planejaram as ações estratégicas
que envolvem as filiadas estaduais. A
reunião aconteceu na sede do Destro MacroAtacado, em Jundiaí (SP).
Na pauta, entre outros tópicos, esteve a
realização do Seminário ABAD – Filiadas
2017, agendado para o mês de março, em

Salvador, sob a coordenação da ASDAB.
Também foram discutidos temas como capacitação, captação de recursos, relacionamento com a indústria e disseminação de
boas práticas entre as entidades estaduais.
Os coordenadores executivos deixaram
o encontro com a missão de recolher,
entre as filiadas de suas regiões, sugestões de temas nacionais da agenda
política do setor para serem encaminhados aos deputados federais que
apoiam as demandas dos agentes de
distribuição no Congresso Nacional.
Esse dia de trabalho intenso foi o prenún-

cio de um ano movimentado e cheio de
atividades destinadas ao aprimoramento
da atuação da ABAD e de suas filiadas
estaduais em benefício dos associados
e dos demais elos da cadeia de distribuição: indústria e varejo independente.
Estiveram presentes no encontro o presidente Destro, o superintendente executivo da ABAD, Oscar Attisano, o diretor de
relacionamento comercial e marketing,
Rogério Oliva, o gerente da Central de Negócios e de relacionamento com as filiadas, João Aparecido Pereira, e o presidente do Grupo ABAD Jovens e Sucessores,
Juscelino Junior, além dos representantes
das filiadas.

EMPREGADOR

Ministério do Trabalho lança
cartilha sobre a RAIS
O Ministério do Trabalho acaba
de lançar a Cartilha da Rais, para
esclarecer dúvidas sobre como fazer a declaração anual de forma
correta. Desde o dia 17 de janeiro
está aberto o prazo para declarar
as informações referentes a 2016.
A entrega da declaração é obrigatória para todas as pessoas jurídicas
com CNPJ ativo na Receita Federal
no ano de 2016, com ou sem empregados, dos setores público ou privado, e todos os estabelecimentos
com Cadastro de Empresa Individu-

al (CEI) que possuem funcionários.
A cartilha reúne textos explicativos, de forma didática. Em um
único documento, o leitor encontra informações sobre quem
deve declarar, a forma correta de
realizar a declaração e os prazos,
além de um apanhado geral sobre a importância do documento.
Mesmo com muitos anos de existência, a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) continua
sendo um instrumento fundamen-

tal para coleta de dados e para
auxiliar o governo na implantação de políticas públicas, além de
contribuir para o planejamento de
ações e servir de ferramenta de
monitoramento, controle e aferição de resultados dessas mesmas
políticas. Por essa razão é importante preenchê-la corretamente.
A cartilha pode ser acessada por
meio do endereço: http://www.
trabalho.gov.br/images/Documentos/cartilha_rais.pdf. O prazo final
para a declaração é 17 de março.

EM DIA COM O LEÃO

Receita Federal libera o programa
e altera o prazo de entrega da DIRF

O Programa já está no site da Receita
Federal, podendo ser acessado aqui.

tribuintes, tais como: pessoas jurídicas
ou físicas que pagaram rendimentos
sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) em 2016, possam preencher as informações diretamente no
Programa ou importar as informações
de seus bancos de dados corporativos.

O PGD DIRF 2017 permite que os con-

O leiaute que estabeleceu a forma de

Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a IN RFB nº 1.686
que aprovou o Programa Gerador do Imposto de Renda Retido
na Fonte 2017 (PDG DIRF2017).

organização dos dados para importação pelo PGD DIRF2017 foi publicado
em 28 de novembro de 2016, com base
no Ato Declaratório Cofis nº 90/2016.
Além disso a IN RFB nº 1.686 restabeleceu que o prazo de entrega da
DIRF2017 se encerra no último dia útil
de fevereiro, ou seja, às 23h59min59s
do dia 27 de fevereiro de 2017.
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Com o objetivo de levar sempre as melhores condições aos seus associados, o Sindiatacadista/DF mantém uma parceria de sucesso a Sankhya Gestão de
Negócios. Entre outros produtos, associados podem desfrutar de vantagens exclusivas por meio do Sankhya Express Atacado Distribuidor; soluções web
mobile; e gestão efetiva do relacionamento entre vendedor e cliente.

