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         CONHEÇA APARELHOS QUE DEIXAM SUA CASA CONECTADA 

 
As smart homes, também conhecidas como casas conectadas, viraram tendência nos últimos anos. 

Esse conceito de moradia envolve o uso da tecnologia para garantir mais conforto, segurança e 

praticidade aos moradores. Essa categoria de produtos inclui smart displays, fechaduras, câmeras de 

segurança e até mesmo lâmpadas. Os dispositivos são conectados à Internet e podem ser controlados à 

distância pelo celular, uma grande facilidade para os usuários. No caso das luminárias, por exemplo, 

essa característica ajuda até mesmo a economizar energia. De acordo com informações do site 

Techaeris, quase 70% dos americanos imaginam que, em cerca de uma década, as smart home serão 

tão populares quanto smartphones. Além disso, mais de 80% dos compradores de imóveis dizem que 

casas inteligentes estão entre suas preferências para uma possível aquisição. Confira a notícia na 

íntegra em nosso site  com mais detalhes a respeito do conceito e conheça alguns dispositivos 

conectados que já estão disponíveis para comprar no Brasil.  

Fonte: Site TechTudo 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RJ e Simerj, Antonio 
Florencio de Queiroz Junior, recebeu, no dia 31 de janeiro, na 
sede da Federação, os ministros do Tribunal Superior do 
Trabalho, Guilherme Caputo Bastos e Alexandre Agra Belmonte.  

No encontro, foram discutidas possíveis parcerias entre a 
instituição e a Academia Nacional de Direito Desportivo (ANDD), 
presidida pelo ministro Guilherme Caputo Bastos. Segundo o 
ministro, a academia tem a intenção de realizar estudos sobre a 
legislação previdenciária dos atletas, uma vez que há um vácuo 
na legislação sobre o tema. 

Entre as parcerias discutidas, estão a possibilidade de convênio 
com Senac RJ, para a oferta de cursos sobre os temas trabalhados 
pela Academia, além da elaboração de projetos que possam 
desenvolver e apoiar as atividades esportivas, a exemplo de ações 
já existentes, como o Sesc Verão, que proporciona experiências 
valiosas, esclarecedoras e divertidas para os trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e turismo. 

Atualmente, a ANDD é composta de 25 membros fundadores, nove 
efetivos e dois correspondentes. Fazem parte dos seus quadros os 
ministros do TST Guilherme Caputo Bastos (presidente da ANDD), 
Alexandre Agra Belmonte (vice-presidente) e Walmir Oliveira da 
Costa. Sua proposta é trabalhar toda esfera esportiva nacional, 
além de proporcionar estudos e debates jurídicos sobre o tema, 
englobando todas as modalidades. 

A Academia firmou recentemente convênio com a Sapienza 
Università di Roma, com sede na capital italiana, a fim de 
estimular a troca de informações e experiência dos especialistas 
esportivos brasileiros e italianos. 

Fonte: Fecomércio-RJ 

 

 

 

PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO RJ E SIMERJ RECEBE MINISTROS DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/01/google-inaugura-os-smart-displays-entenda-nova-classe-de-eletronicos-ces-2018.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/12/como-funciona-uma-fechadura-inteligente-veja-modelos-e-precos-do-aparelho.ghtml
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2017/12/quer-comprar-uma-camera-de-seguranca-wi-fi-confira-seis-dicas-uteis.ghtml
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2017/12/quer-comprar-uma-camera-de-seguranca-wi-fi-confira-seis-dicas-uteis.ghtml
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/05/lampadas-smart-fique-por-dentro-da-tecnologia-e-conheca-vantagens.html
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/11/quatro-eletronicos-smart-que-ajudam-a-economizar-energia-em-casa.ghtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As empresas inscritas no Simples Nacional têm até 9 de abril para se cadastrarem no e-Social. O prazo 

também é válido para empregadores pessoas físicas (exceto domésticos), produtores rurais pessoas 

físicas e entidades sem fins lucrativos, que compõem o terceiro grupo do cronograma previsto pelo 

governo para adoção do sistema. A medida visa simplificar o recolhimento de informações trabalhistas, 

fiscais e previdenciárias dos empregadores. 

O processo de migração total envolve cinco fases de transmissão eletrônica dos dados. A primeira fase é 

destinada ao cadastro do empregador. A segunda etapa engloba os eventos não periódicos, ou seja, o 

envio de dados dos trabalhadores e seus vínculos com a empresa. Na terceira fase, devem ser enviadas 

as informações sobre a folha de pagamento. Na quarta etapa, acontece a substituição da Guia de 

Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP). Na última, são exigidas informações 

relativas à segurança e à saúde dos trabalhadores.  

O e-Social é um projeto criado pelo governo federal para reduzir a burocracia ao concentrar em um 

mesmo ambiente virtual o envio de informações obrigatórias dos empregadores, como vínculos 

trabalhistas, folha de pagamento, laudos médicos do trabalhadores e previdência social.  

Fonte: Legisweb. 
 
 

 

EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL TÊM ATÉ 9 DE ABRIL PARA ADERIR AO E-SOCIAL 
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EXPEDIENTE 

As empresas que comercializam material elétrico, eletrônicos e eletrodomésticos do Rio 

de Janeiro devem recolher até o dia 31 de março a Contribuição Confederativa. Caso a 

empresa não tenha recebido as guias por e-mail, solicitamos emiti-las no nosso site: 

www.sime.org.br ou entrar em contato com o Sindicato pelos telefones: (21) 2532-6619 / 

(21) 2532- 9309 ou através do e-mail: simerj@sime.org.br 

A Contribuição Confederativa foi instituída pela Constituição Federal, art. 8°, inciso IV. 

Ela favorece uma representatividade forte e a construção de um setor mais completo. 

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019 

 
 

    PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS AOS NOSSOS ASSOCIADOS 
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