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Durante a visita, Felipe Faria - CEO do Green Building Brasil conheceu o processo produtivo

CEO do GBC Brasil visita Santa Luzia
e conhece o processo produtivo
No dia 23/01 recebemos a visita do CEO
do GBC Brasil, Felipe Faria. Durante a visita, Felipe conheceu o processo produtivo

Na semana passada foi ao ar o Blog da Santa Luzia. O primeiro post contemplou os 75
anos da empresa que foram comemorados
no ano que passou. Os conteúdos serão
atualizados semanalmente e compartilharemos os mais variados assuntos. Convidamos todos a dar uma espiada semanalmente nos conteúdos e ficar por dentro das
novidades que acontecem dentro e fora da
Santa Luzia. Boa leitura!
blog.santaluziamolduras.com.br

Você sabia que nós
estamos nas principais
redes sociais?

da Santa Luzia e como nosso modelo de
negócios contribui para que as construções possam ser mais sustentáveis. Nas
palavras de agradecimento de Felipe, ele
enfatizou o ótimo suporte de grandes
líderes de mercado que esbanjam expe-

riência em sustentabilidade e economia
circular como a Santa Luzia, que transforma resíduos de isopor e outros resíduos
em produtos de acabamento. Ele ainda
ressaltou a importância da nova economia baseada na circularidade e da nossa
contribuição na solução de problemas de
resíduos de várias empresas de transformação.

Nova tabela de salário-de-contribuição
e cotas do salário-família - 2018
A partir de 1º de janeiro de 2018, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$
954,00, nem superiores a R$ 5.645,80.
O valor da cota do salário-família por
filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido
de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2018, é de:
• R$ 45,00: para todos segurados com
remuneração mensal não superior a
R$ 877,67;
• R$ 31,71 para o segurado com remu-

neração mensal superior a R$ 877,67 e
igual ou inferior a R$ 1.319,18.
Para fins do disposto acima, considera-se remuneração mensal do segurado o valor total do respectivo salário
de contribuição, ainda que resultante
da soma dos salários-de-contribuição
correspondentes a atividades simultâneas.
Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação e revoga a Portaria MF
nº 08, de 13 de janeiro de 2017.
Fonte: Editorial ITC Consultoria.

Tabela de contribuição dos segurados:

blog.santaluziamolduras.com.br

Salário-de-Contribuição (R$)

Alíquota para fins de Recolhimento ao INSS

até 1.693,72

8%

de 1.693,73 até 2.822,90

9%

de 2.822,91 até 5.645,80

11%

1º Encontro do
Planejamento
Estratégico
2018

A POLÊMICA DO LIXO NOS MARES
Não são necessários estudos científicos para comprovar a quantidade de
lixo que invade os oceanos todos os
dias. Uma simples pesquisa no Google já irá revelar o cenário atual. Mas
temos um número para citar, por
mais assustador que seja. A quantidade de plástico que vai para os
oceanos corresponde a aproximadamente 1 caçamba por minuto... todos
os dias! E tem mais! Se esta realidade
continuar nesse ritmo, estima-se que
em 2050 haverá mais plástico do que
peixe nos oceanos!
Diante disso, vários episódios cho-

cantes têm sido abordados por todos
nós: ilhas de lixo, animais deformados e mortos pela contaminação,
águas e praias sujas e até impróprias
para banho. Vale lembrar que os peixes contaminados podem estar sendo servidos na nossa mesa durante
uma refeição. Não podemos mudar
o mundo, mas podemos fazer a diferença. Evitar o consumo de embalagens plásticas ou descarta-las em
local adequado para que possam ser
recicladas e reutilizadas é uma atitude que pode salvar muitas vidas marinhas.

Aconteceu no ultimo dia 26 de janeiro, a reunião entre os gestores e
Direção da Santa Luzia juntamente
com a presença da Consultoria Eficaz, tendo como objetivo a apresentação e inicio dos trabalhos
traçados no Planejamento Estratégico 2018-2022.
Na oportunidade os gestores aprovaram o cronograma de ações para
o ano de 2018.
As reuniões acontecerão mensalmente de modo que, em conjunto,
possam ser tomadas as melhores
decisões para a empresa.

Na oportunidade os gestores aprovaram o cronograma
de ações para o ano de 2018

Reciclagem de isopor é tema de mostra e Colégio Iguaçu passa a ser ponto de coleta
A Santa Luzia participou da mostra de
reciclagem do Colégio Iguaçu no mês
de Novembro e na oportunidade, alocou uma máquina de degasagem de
isopor. Agora o colégio passa a ser
ponto de coleta e também é modelo
de boas práticas em relação à recicla-

Críticas e Sugestões:

gem. Segundo dados da Abrapex, no
Brasil, são produzidos cerca de 45 mil
toneladas por ano. Após o uso, a maior
parte desse material ainda é descartada
de forma incorreta. O ponto de coleta
oferecido pelo colégio que, ao contrário do que muitos pensam, o isopor
pode e deve ser descartado com outros
materiais recicláveis, pois ele é 100%
reaproveitado. Os alunos também conheceram o trabalho que a Santa Luzia
desenvolve a partir dos resíduos que
serão coletados pela escola.

Santa Luzia participou da mostra e na oportunidade alocou
uma máquina de degasagem de isopor. Colégio é modelo de
boas práticas em reciclagem.

