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BANCO DE OPORTUNIDADES
Conectando talentos e empresas

13º SALÁRIO INJETARÁ R$ 8,81 BILHÕES NA ECONOMIA FLUMINENSE

  O site do Simerj foi reformulado com o design muito mais intera�vo, prá�co e rápido.
  No portal você vai poder conferir no�cias importantes do setor , tais como informes jurídicos, produtos e serviços , 
termo de adesão , emissão de guias e tudo isso com muito mais agilidade, dinâmica e conceito de navegação.
0 
É só acessar a nova página no www.sime.org.br e conferir as novidades.

COMO FUNCIONA O SITE DO SIMERJ 

  Levantamento da Federação do Comércio de Bens, serviços e Turismo do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) 

es�ma que o pagamento do 13º salário injetará cerca de R$ 8,81 bilhões na economia do Estado do Rio, já 

considerando as deduções de imposto de renda.

De acordo com o levantamento, a primeira parcela do bene�cio renderá aos trabalhadores R$ 4,76 bilhões. 
Segundo a legislação vigente, o pagamento da primeira parte do 13º salário deve ser feito pelas empresas até 
o dia 30 de novembro, sendo que alguns empregadores fazem o crédito em meses anteriores.

Já a segunda parcela, que deve ser depositada até o dia 20 de dezembro, injetará mais R$ 4,05 bilhões na 
economia do Estado do Rio de Janeiro. Na segunda parte do pagamento são aplicados os descontos legais.

O levantamento da Fecomércio RJ leva em consideração a existência de 3,9 milhões de trabalhadores formais, 
com carteira assinada ou com vínculo estatutário, no caso de servidores públicos, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD Trimestral), do IBGE.

Fonte: Fecomércio RJ
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INFORMATIVO: QUATRO ELETRÔNICOS SMART QUE AJUDAM A ECONOMIZAR ENERGIA EM CASA 

  Produtos inteligentes prometem ajudar no dia a dia e podem até diminuir gastos em até 80%; confira modelos à 
venda no Brasil.
Os eletrônicos inteligentes já são realidade no Brasil. Cada vez mais acessíveis, esses produtos trazem tecnologias que 
prometem reduzir os gastos com a conta de luz no fim do mês. Além disso, eles contam com diversas funções 
interessantes para ajudar no dia a dia, como conexão com a Internet e controle por meio de aplica�vos próprios.
A seguir, confira uma lista de disposi�vos smarts, como lâmpada, ar-condicionado, máquina de lavar roupa e até 
tomada, que já estão à venda no mercado brasileiro e podem ajudar a diminuir os gastos da conta de luz em até 80%.

Fonte: Site Techtudo

AR-CONDICIONADO COM WI-FI

Os modelos de ar-condicionado com Wi-Fi estão se popularizando e já são fabricados atualmente por diferentes marcas. 
Além de permi�rem programar o horário para ligar e desligar o aparelho remotamente, o ar inteligente também pode ser 
um um aliado na redução das despesas de energia elétrica.
O Split Digital Inverter Frio Wind Free da , por exemplo, promete redução de 72% de consumo, graças a uma Samsung
tecnologia que proporciona o clima desejado sem corrente de ar frio. O aparelho tem preço sugerido de R$ 2.549 para a 
versão de 9000 BTUs e de R$ 2.999, com 12000 BTUs.
Já o Springer Midea Inverter garante redução de até 60% no consumo em modo normal ou até 74% na função Eco Noite. O 
modelo custa aproximadamente R$ 1.620, enquanto o acessório para conectar à rede wireless pode ser encontrado por 
preços por volta de R$ 250. A LG também . O DUAL Inverter lançou recentemente um ar-condicionado Wi-Fi no Brasil
ARTCOOL economia de até 70%, por a par�r de R$ 3.169.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

As lavadoras de roupa também ganharam suas versões smart, que além de conexão com a Internet, trazem a 
proposta de reduzir os gastos com a conta de luz. A Lava e Seca Top Load, da , comporta até 12 kg de roupa Electrolux
e conta com as funções Economia e Eco Enxágue, facilitando o reaproveitamento de água para outros fins. Segundo a 
fabricante, os recursos são responsáveis por gerar uma economia de até 40% da água do enxague. O eletrodomés�co 
tem valor sugerido de R$ 4.099.

LÂMPADA

A  é uma das lâmpadas inteligentes mais conhecidas do mercado. De acordo com a fabricante , o Philips Hue Philips
produto é capaz de reduzir o consumo de energia em até 80% em relação às lâmpadas tradicionais. O disposi�vo permite 
criar uma ambientação de acordo com o gosto do usuário, assim como controlar as luzes remotamente e configurar 
temporizadores que se adequem à ro�na. Apesar de uma conta de energia mais barata, o inves�mento fica bem acima do 
valor pago por lâmpadas comuns: o Philips Hue Starter Kit, com três lâmpadas Hue e uma ponte Hue, é encontrado por 
cerca de R$ 1.299,00 na Internet.ARTCOOL economia de até 70%, por a par�r de R$ 3.169.

TOMADA INTELIGENTE

As  funcionam como uma espécie de adaptador com Wi-Fi, que deve ser conectado à tomada tomadas inteligentes
comum da parede. Controladas por meio de aplica�vos para smartphones, esses disposi�vos permitem ao usuário 
decidir em que momento vai começar ou cortar o fornecimento de energia. Além disso, aparelhos do gênero podem 
realizar um mapeamento de consumo, com direito a relatórios de desempenho e perfis de economia de energia. O 
modelo  Mi, por exemplo, pode ser comprado em lojas online por cerca de R$ 63,95.Xiaomi

 O Simerj está sempre se atualizando para manter suas empresas informadas. Com isso estamos 
disponibilizando um novo meio de comunicação através de whatsApp. Solicitamos que as empresas 
interessadas entrem em contato através do número (21) 98596-3620  para adicionarmos  ao grupo do Simerj.

Entre em contato conosco! O Simerj quer estar mais perto de Você!
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INFORME JURÍDICO

  Foi publicada no DO a Lei nº 8152 no dia 6/11/2018 que dispõe sobre o sistema de revista, necessária à segurança 
interna nos estabelecimentos bancários e comerciais do Estado do Rio de Janeiro, a todos aqueles que ingressam no 
estabelecimento, seja para atendimento, seja para acompanhamento do interessado, podendo ser subme�do à 
revista mecânica, que será realizada com respeito à dignidade humana, ficando expressamente vedado o 
procedimento de revista manual ou toda e qualquer inspeção corporal que obrigue o usuário a despir-se parcial ou 
totalmente. 

O procedimento de revista mecânica é padrão e deve ser executado através da u�lização de equipamentos necessários 
e capazes de garan�r a segurança do estabelecimento bancário ou comercial, tais como aparelhos de scanners 
corporais, entre outras tecnologias que preservem a integridade �sica, psicológica e moral do revistado. 

Os estabelecimentos bancários e comerciais do Estado do Rio de Janeiro terão o prazo de 180 dias para se adequar as 
disposições dessa lei, e seu não cumprimento acarretará em pena de multa, sendo aplicadas em dobro no caso de 
reincidência.
 
A Lei nº 8152 entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, dia 06 de novembro de 2018. 

FONTE: Fecomércio RJ

Lei nº 8152/18 - REVISTAS ÍNTIMAS EM BANCOS E ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS ESTÃO PROIBIDAS

   O comércio eletrônico brasileiro deve faturar 2,87 bilhões de reais na Black Friday deste ano, marcando crescimento de 
16 %  em relação a 2017, informou nesta segunda-feira a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm).
   A expecta�va da Abcomm, que leva em conta os dias 22 e 23 de novembro, é de que os sites de varejo on line recebam 
mais de 8,8 milhões de pedidos, com �quete médio de 326 reais, durante a Black Friday, que é a data mais importante 
para o setor depois do Natal.
   Segundo o levantamento, cerca de 33 %  dos pedidos devem ser feitos em antecipação às compras de Natal. com esse 
cenário, muitas lojas virtuais já preparam seus estoques esperando um ritmo agressivo nas vendas. Ainda de acordo com 
a Abcomm, entre as categorias de produtos mais buscadas se destacam informá�ca, celulares e eletrônicos.

Fonte: Terra 

COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL DEVE FATURAR 16% MAIS NA BLACK FRIDAY DESTE ANO


