Novo site do Sincomércio de Penápolis já está no ar
O novo site do Sincomércio na internet usa uma
plataforma desenvolvida pela Fecomércio SP. Ele é resultado da
parceria do sindicato com a federação, que deve se estreitar cada
vez mais.
A atual diretoria do Sincomércio entende que é
fundamental investir em ferramentas de comunicação e
informação, para se aproximar ainda mais dos associados e
comerciantes em geral.
Como parte dessa política, em breve este informativo
mensal também passará por remodelação, para se tornar mais
atrativo.
O endereço do novo site do Sincomércio é
www.sincomerciopenapolis.com.br

Novo site tem acesso direto a serviços oferecidos pelo Sincomércio

FecomercioSP discute o novo
cenário trabalhista em Encontro

Já está no ar, o novo site do Sincomércio de Penápolis. Ele
foi totalmente remodelado e, além de trazer notícias atualizadas
constantemente, facilita o acesso a serviços oferecidos pelo
Sindicato, como o de consultas ao SCPC (Serviço Central de
Proteção do Crédito).
No site antigo, havia um link que ao ser acessado, abria
outra página, onde era feita a consulta. Agora, existe um campo no
próprio site para o lojista ou comerciário informar o código e a
senha e fazer a consulta imediatamente.

O novo cenário trabalhista pautou as discussões da
segunda edição do Encontro de Contabilistas e Sindicatos
Patronais (ECOS), realizado pela FecomercioSP, em parceria com
sindicatos patronais.
O evento aconteceu em 23 de marco, na sede da entidade,
e contou com a participação do SincoElétrico, Sincofarma-SP,
Sincomavi, Sincovaga-SP, Sindiflores e Sindióptica-SP.
As palestras trataram de aspectos e regras em torno dos
temas jornada de trabalho, banco de horas, funcionamento da
empresa aos domingos e feriados e regime especial de salários.
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Sincomércio lança novo site na internet
em parceria com a Fecomércio

Maio tem mais um passeio para o Sesc Bertioga
O Sesc Bertioga recebe neste mês de abril, uma turma
de visitantes que vai desfrutar de toda sua estrutura em passeio
promovido pelo Departamento de Turismo do Sincomércio de
Penápolis.
Entretanto, quem não conseguiu embarcar nessa
viagem, ainda pode aproveitar o restinho do clima de verão em
novo passeio para Bertioga que será realiazado entre os dias 21
a 26 de maio. Trata-se de uma viagem inesquecível, com opções
de atividades para pessoas de todas as idade. Mas é preciso se
apressar, pois as vagas são limitadas.
E para este ano, o Departamento de Turismo do
Sincomércio tem outras opções de passeio para quem aproveitar
para sair da rotina e descansar. Uma delas é uma viagem para o
Pantanal, que está sendo preparada com todo carinho, mas sua
concretização depende de um número mínimo de interessados.

Confira nosso calendário de viagens e outras informações com Cristina pelo telefone
(18) 3654-2601
Associado tem desconto e prioridade em nossas viagens. Faça sua reserva com antecedência e garanta seu lugar!

Unimed - Saúde São Lucas - Sorria - Ergomed - Funepe - Unopar - Gigatron
Plis Med - Unilins - Uniesp Penápolis e Birigui - Unip Penápolis
Infomaster - Circuito Cinemas/Penápolis Garden Shopping - Qualicorp

Seja um parceiro do Sincomércio. Estamos te esperando.
08

Novo site utiliza layout padrão da Fecomércio, com notícias atualizadas diariamente e mais facilidade no acesso a serviços oferecidos

O Sincomércio de Penápolis
acaba de lançar seu novo site na internet.
Com visual moderno, ele traz notícias

atualizadas de vários setores que dizem
respeito ao comércio e à economia em
geral e facilita ainda mais a consultas aos

serviços oferecidos pelo sindicato, como
o SCPC, por exemplo.
Página 08

Maio tem mais Comércio volta a demitir em fevereiro
com o Caged (Cadas- 102 trabalhadores no mês, mas demitiu
um passeio para tro GeralDe deacordo
Empregados e Desem- 148, resultando no fechamento de 46
pregados), o comércio local contratou postos de trabalho. Página 05
o Sesc Bertioga
Página 08

Sincomércio traz
para Penápolis
curso de Cuidador
de Idosos do Senac
Página 07

Gilberto J. Fernandes
04/04 - Diretor

Otávio Henrique
08/04 - Funcionário

Maria do Carmo Costa
11/04 - Diretora

Julio C. Galinari
18/04 - Diretor

Lucilene C. Barreto
18/04 - Advogada

Sincomércio traz curso para cuidador de idosos do Senac

Conheça nossos associados

O Sincomércio de Penápolis
conseguiu em parceria com a Funepe
(Fundação Educacional de Penápolis), a
disponibilização de uma sala para
ministrar o curso técnico de cuidador de
idosos, oferecido pelo Senac.
O treinamento que tem carga de
160 horas, capacita pessoas para que
acompanhem o envelhecimento saudável

e possam cuidar de idosos com e sem
necessidades especiais na sua rotina.
Além disso, ele preserva e
valoriza a convivência social e familiar do
idoso.
Um dos diferenciais do curso é
que ele prevê equipamentos que
subsidiam as aulas praticas de cuidados
aos idosos.

Homens e mulheres podem se
inscrever, no curso de qualificação
profissional de cuidador de idoso, desde
que tenha no mínimo, 18 anos de idade e
ensino fundamental completo.
As inscrições poderão ser feitas
até o dia 18/04 e o ínicio do curso será em
24/04 no período das 13h à 17h.

Projeções para 2017 são acompanhadas de novo espírito otimista, afirma Abram Szajman

Varejo fatura R$ 895,1 milhões em dezembro e cresce 2,7% em 2016

Em 2014 Penápolis ganhou uma loja da rede A+
Calçados, que vem se destacando no mercado e está presente
também em Presidente Epitácio e Presidente Venceslau. A loja
local é gerenciada pela jovem Pamalla, que iniciou como ajudante,
passou a vendedora e hoje ocupa o cargo de gerente. A+ Calçados
comercializa toda linha de calçados masculinos, femininos e
infantis, bolsas, acessórios e materiais esportivos, como bolas e
outros. Funcionando de Segunda a Sábado no horário comercial,
A+ Calçados conta com equipe de 12 profissionais para atender os
clientes, inclusive com o serviço de entrega em condicional. A loja
fica na avenida Luis Osório, 642, no centro. O telefone é (18) 36531840.

As vendas do comércio varejista da região de Araçatuba,
que inclui Penpolis, atingiram R$ 895,1 milhões em dezembro de
2016, alta de 1,7% em relação ao mesmo mês de 2015. No
acumulado do ano, o aumento foi de 2,7%, segundo a Pesquisa
Conjuntural do Comércio Varejista no Estado de São Paulo,
realizada mensalmente pela FecomercioSP, com base em
informações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Apesar do bom desempenho no mês, apenas quatro das
nove atividades pesquisadas venderam mais na comparação com
dezembro de 2015. Destaque para os segmentos de outras
atividades (10,8% e colaboração de 2,9% para o resultado geral),
farmácias e perfumarias (26,6% e impacto de 1,8%) e autopeças e
acessórios (7,9% e contribuição de 0,2%.
Supermercados (-6%), lojas de vestuário, tecidos e
calçados (-10%) e lojas de móveis e decoração (-18,6%) registraram queda nas vendas e impediram um resultado geral melhor.
No ano, o comércio varejista paulista cresceu 0,1% nas
vendas, interrompendo uma série de duas quedas consecutivas. No
último mês de 2016, as vendas no varejo aumentaram 3% na
comparação com dezembro de 2015, somando R$ 61,4 bilhões,
cerca de R$ 1,8 bilhão acima do no mesmo período do ano anterior.
Das nove atividades pesquisadas, seis aumentaram seu
faturamento real em dezembro: autopeças e acessórios (16,1%),
farmácias e perfumarias (15,8%), materiais de construção (8,6%),
concessionárias de veículos (7,1%), outras atividades (3,2%) e
supermercados (2,6%). Eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de
departamentos (-10,5%), lojas de móveis e decoração (-0,7%) e
lojas de vestuário, tecidos e calçados (-0,1%) registraram queda.
A assessoria econômica da FecomercioSP considera que
os números confirmam as projeções de estabilidade que divulgou a

Órgão de divulgação das Atividades do
Sindicato do Comércio Varejista de Penápolis
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já no próximo ano: crescimento do PIB, queda da inflação, saldo
da balança comercial positivo, forte ingresso de capitais via
investimentos diretos e financeiros, resgate da propensão ao
investimento por parte de empresários nacionais e estrangeiros
e recuperação do consumo”, diz.
Para ele, isso possibilitará a retomada do emprego, que
considera o maior mal causado pela crise.

A Unipel Peças é uma empresa especializada na
comercialização de autopeças veículos da linha pesada,
especializada na marca Mercedes-Bens, mas que também
atende as marcas Ford e Volkswagem. Ela foi criada por João
Carlos da Cruz, que após adquirir experiência como funcionário
na antiga Plis Peças, montou a própria loja. Unipel surgiu em
1989 e durante muito tempo atendeu os clientes em um prédio
na avenida Bento da Cruz. Porém, desde 2012 está instalada em
uma amplo prédio na rua Armando Silva, 191, próximo ao trevo
do bairro Cidade Jardim. Para atender os clientes, João Carlos
conta com uma equipe composta por Júlio César (compras),
Alessandro (financeiro) e Antônio e Wagner, os responsáveis
pelo atendimento no balcão. Unipel fica aberta de Segunda a
sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 12h. Outras
informações pelo telefone (18) 3652-0296

Informativo Sincomércio

Diretoria do Sincomércio quadriênio 2014/2018

O presidente da Fecomércio, Abram Szajman, prevê
um cenário positivo para a economia brasileira. Em artigo
publicado na revista Eletrolar News, em 28 de fevereiro, ele cita
que algumas reações já puderam ser observadas, como a
retomada da confiança de empresários e consumidores (ainda
que cautelosa) e, mais ainda, a aprovação da primeira reforma, a
PEC 55 Teto de Gastos Públicos.
“Sim, estamos confiantes de que voltaremos a crescer.
Não será fácil nem rápido e dependerá de passos firmes do
governo e da sociedade, em todas as suas esferas”, diz.
Na opinião dele, poucos países dispõem de condições
econômicas de longo prazo tão favoráveis, se criado o ambiente
ideal (ou próximo disso) de negócios. Entretanto, cita que a
FecomercioSP não espera um ano sem problemas, mas, sim,
propício a transformações profundas e duradouras, como não se
veem há muito tempo.
“Empresários e consumidores estão dispostos a
participar desse esforço conjunto, que deve dar frutos positivos
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Projeções Fecomércio SP para 2017
Variável
Otimista Provável Pessimista
IPCA
4,0%
4,2%
4,5%
Selic final de período
8,00%
9,00%
9,50%
Taxa de câmbio - f. período R$ 3,25 R$ 3,40 R$ 3,60
Balança comercial
U$ 45 bi U$ 35 bi U$ 20 bi
4,0%
3,0%
2,0%
Produção ind. (% cresc.)
4,0%
3,0%
Varejo São Paulo (% cresc.) 5,0%
4,0%
3,0%
1,0%
Massa de rendimentos SP
1,2%
1,0%
0,7%
PIB (% crescimento)

partir da metade de 2016, com o desempenho varejista de dezembro
chegando a surpreender positivamente.
A retomada da confiança e a redução dos juros devem
sustentar a perspectiva mais otimista para 2017, com possibilidade
de ganho real no poder de compra do brasileiro.
Assim como a federação, o presidente do Sincomércio de
Penápolis, Norberto Pereira Laranja, acredita que este ano o varejo
consolidará sua recuperação, podendo crescer até 2,5%. “É preciso
acreditar e continuar trabalhando para isso”, comenta Laranja.

Tempo de mudanças

LOPES PNEUS AUTO CENTER

grave crise política e econômica devido a
ações equivocadas de nossos governantes,
que muitas vezes esquecem que devem
governar para a maioria, que é a classe
produtiva.
No mês que passou, foi aprovado
o projeto de regulamentação da contratação
terceirizada para qualquer atividade nas
empresas, o que sem dúvida é um avanço.
Há tempos os empregadores sofrem com a
alta taxa dos encargos trabalhistas e por
isso, muitas vezes deixa de contratar.
A terceirização já é uma realidade
nos órgãos públicos, por exemplo, com
Prefeituras e até mesmo setores do
judiciário, que terceirizam a limpeza e a
segurança e outros serviços.
Outra reforma que está gerando
grande discussão é a previdenciária. Isso é
muito bom, pois estimula as classes sociais
a se interessarem pelo assunto e buscar
informações. É preciso que a população
saiba de fato a realidade da Previdência

Social e ajude a fazer as mudanças
necessárias para o órgão, sem permitir que
seus direitos sejam prejudicados.
Temos que cobrar ainda dos
nossos governantes que faça a reforma
tributária, para que seja reduzida a imensa
carga de impostos a que todos os brasileiros
são submetidos. De 1º de janeiro a 26 de
março, os brasileiros pagaram R$ 533,7
bilhões em tributos, o que é um absurdo.
Também é indispensável que seja
feita a reforma política, principalmente
para tentar reduzir as injustiças e os casos
de corrupção, que já estão sendo
combatidos pela Justiça em todos os
setores, mas que infelizmente faz parte da
cultura do brasileiro, o que também precisa
ser mudado.

Reunião definiu os
homenageados da
Noite do Comerciante

Região teve 1.º
encontro empresarial

Ações diárias do presidente do
Sincomércio em defesa do comerciante

A reunião da diretoria do
Sincomércio de Penápolis serviu, entre
outras coisas, para definir quem serão os
homenageados deste ano para a Noite do
Comerciante, que são João Bosco de
Andrade e seus filhos Deodato e Guilherme
proprietários da Cerâmica Alvorada e
Bandeirantes.
O jantar neste ano será em 15 de
julho, no salão social do Clube Penapolense.
Nos próximos dias será definida a banda que
será contratada para animar os convidados e
outros detalhes, incluindo o bufê, para
iniciar a reserva de mesas.

A Acia (Associação
Comercial de Araçatuba), realizou em
5 de abril, o 1º Encontro Empresarial
de Araçatuba e Região. O evento teve
a participação de 14 líderes
empresariais, governamentais e de
organizações que foram convidados
para expor suas ideias e sugestões
para um grande público, entre
governantes, empresários,
empreendedores, investidores,
gestores, organizações e imprensa.

Comércio de pneus, injeção eletrônica, serviços de borracharia,
alinhamento e balanceamento eletrônico, escapamentos,
suspensão em geral, freios e amortecedores,
descarborização de motor e higienização de ar-condicionado.

Sincomércio apoia terceirização aprovada pelo Congresso
O Sincomércio de Penápolis é a
favor do projeto de regulamentação
completa da terceirização das atividades
das empresas que foi aprovado pelo
Congresso neste mês de março. Para que
a medida entre em vigor, falta apenas a
sanção do presidente Michel Temer
(PMDB).
“Acredito que essa iniciativa
será benéfica para a economia,
favorecendo assim, o comércio, que é um
dos principais setores econômicos do
País e também de Penápolis e vem
sofrendo com a queda na geração de
empregos nos últimos meses”, comenta.
Segundo Laranja, a Fecomercio
(Federação do Comércio do Estado de
São Paulo), à qual o sindicato é ligada, há
13 anos acompanha a tramitação do
projeto e considera a terceirização uma
realidade mundial e peça estratégica para
a organização produtiva das economias

modernas.
“A terceirização faz parte da
organização produtiva das companhias
há muito tempo, mas a falta de um
regulamento para a contratação de
serviços terceirizados no Brasil tem
gerado conflitos nas relações do trabalho
e insegurança jurídica para as empresas, o
que é negativo para o ambiente de
negócios do País”, explica.
Entretanto, a Fecomércio alerta
que algumas alterações realizadas no
texto serão de difícil aplicabilidade. Uma
delas diz respeito ao pagamento direto
pela contratante dos salários e encargos
como o FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) dos empregados
terceirizados, em caso de inadimplência
da empresa contratada. “Geralmente a
contratante não possuirá informações
detalhadas sobre salários, afastamentos,
faltas, horas extras, férias e outras

Conheça setores promissores para
entrar no mercado de nichos
Por Jamille Niero
A recuperação econômica
prevista neste e no próximo ano tende a
trazer resultados promissores para alguns
setores.
Segundo a assessoria técnica da
FecomercioSP, entre eles estão as
sapatarias, lavanderias, consertos e
reparos em roupas, revenda de carros
usados, oficinas mecânicas, food-trucks,
lojas de bicicletas, setores vinculados à
informática, à tecnologia, às redes
sociais, à sustentabilidade, à qualidade de
vida, beleza, cosméticos, alimentação,
reciclagem e o segmento pet.
O que justifica o potencial é o
fato dessas atividades terem sofrido
menos com a crise e sobrevivido no

mercado recessivo.
Também são atrativo-essenciais,
na ótica do consumidor.
Segundo o especialista em
varejo Caio Camargo, a sociedade passou
por tantas transformações sociais que
quebraram por completo o modelo de
vendas pensando em classes sociais.
Hoje, o foco é nas demandas
especiais de cada público. “Dessa forma,
as empresas hoje são criadas a partir de
problemas e demandas específicas, e não
mais a partir de um produto ou algo que
queira apenas vender. Quem entende seu
consumidor, consegue operar de forma
mais focada junto ao seu mercado,
minimizando esforços e aumentando
resultados”, explica.
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informações”, argumenta a federação.
Atualmente as atividades
terceirizadas no Brasil empregam mais
de 10 milhões de trabalhadores formais e
já fazem parte da organização produtiva
das companhias há muito tempo.
Segundo a Fecomércio, a
regulamentação é fundamental para que
seja assegurado o objetivo primordial de
garantir segurança e viabilidade dessa
relação contratual.
Além disso, acredita que a
medida, não reduzirá salários ou direitos
dos trabalhadores, mas estimulará a
atividade econômica, incentivando a
liberdade de iniciativa garantida na
Constituição. “As garantias dos
trabalhadores já estão protegidas pelas
leis em vigor, independentemente do fato
de trabalharem em atividades-fim ou
atividades-meio”, informa a entidade.
Essa também é a opinião do
presidente do Sincomércio, que
comemora a aprovação do projeto. “O
Brasil passa por um momento difícil e
ações como essas são importantes para a
retomada da economia”, conclui.

Norberto Pereira Laranja
Presidente do Sincomércio
O Brasil vive um momento de
muitas mudanças e isso deve ser
comemorado. Há muito tempo todos nós
brasileiros estamos sofrendo por falta de
ações que modernizem o setor produtivo e
as relações de trabalho, atrasando o
desenvolvimento do País.
Além disso, entramos em uma

- Reunião da Diretoria sobre fachada do
prédio
- Reunião do Conseg
- Reunião na Fecomércio sobre reforma
previdenciária
- Reunião da Coordenadoria em Rio Preto
- Participação nas atividades do dia da
Água no Parque Aquático
- Entrevista na rádio Ativa FM
- Reunião do CCV em Bertioga
- Participação na sessão da Câmara em
homenagem à Polícia Militar
- Participação na reunião com senador
italiano Fausto Lembro
- Reunião com o profissional Carlos, do
Marketing da Fecomércio

FINANCIE SEU VEÍCULO NA

- Taxas a partir de 0,75% a.m*
- Até 60 meses para pagar*

* Sujeito a análise e aprovação de crédito
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Em dia com a Gestão - Em tempos de desemprego

Comércio de Penápolis já acumula 96 empregos eliminados no ano

Felizmente parece que estamos começando uma fase
de recuperação econômica no Brasil. Espera-se para esse ano
um pequeno crescimento gradual que poderá atingir em 2018
algo próximo a 3%, segundo muitos economistas.
Após quase dois anos de quedas mensais no número de
empregos, em fevereiro tivemos um saldo positivo. Nada
brilhante, mas que traz alguma esperança para todos
empresários e principalmente para o grande contingente de
desempregados.
Uma pessoa desempregada normalmente não perde
somente sua renda, fundamental para sua subsistência e da
qualidade de vida de sua família. Perde também a sua alto
estima , se envergonha perante sua família, se constrange
perante seus amigos e até com vizinhos que às vezes pouco
conhece, em parte perde sua dignidade.
Na busca de uma vaga frequentemente os
desempregados se deparam com profissionais de RH
despreparados e que muitas vezes não lhes dão o mínimo de
respeito. Marcam hora para a entrevista, mas os deixam
esperando por tempo indeterminado em recepções sem um café,
uma água e por vezes sem lhes dar um tempo para almoço.
Acontece também de serem dispensados porque apareceu um

O comércio de Penápolis fechou 46 vagas de emprego
em fevereiro, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho.
Com isso, sobe para 96 o número de postos de trabalho
eliminados em 2017. Somados os últimos 12 meses, o saldo
ainda é positivo de 103 vagas.
De acordo com o levantamento, o comércio local
contratou 102 trabalhadores no mês, mas demitiu 148.
Comparando com fevereiro do ano passado, o resultado é pior,
pois naquele período, foram 122 contratações e 157 demissões,
com saldo negativo de 35 vagas.
Para o presidente do Sincomércio, Norberto Pereira
Laranja, os números mostram que o comércio ainda está se
adequando à nova realidade diante da crise que foi muito forte e
ainda causa reflexos. “A situação econômica do país mostra
sinais de recuperação, mas o comércio ainda sente os reflexos da
crise e os lojistas estão ajustando seus gastos”, explica.
Resultado disso, é que o comércio foi o setor da
economia pesquisado que mais demitiu no mês de fevereiro.
Outro setor com saldo negativo de emprego foi a
construção civil, com 11 vagas de trabalho eliminadas no
período. Entretanto, o setor contratou apenas 13 trabalhadores
no mês, enquanto demitiu 24.
A administração pública também segue demitindo mais
do que contratando no ano, somando 13 vagas a menos de
trabalho. Em fevereiro, foram eliminados seis postos de trabalho
pelo setor.

compromisso imprevisto e inadiável para o entrevistador.
Outros após longo espera passam por entrevistas superficiais
que não levam mais do que cinco a dez minutos. A grande
maioria nem sequer recebe uma ligação dando resposta sobre o
prosseguimento do processo seletivo ou do resultado dele.
Desempregado não é um ser diferente dos profissionais
na ativa. Não deve ser desrespeitado e muito menos humilhado.
Deve ser tratado com profissionalismo por aqueles que por
felicidade se encontram numa posição de contratá-lo, de poder
tê-lo como colega e eventualmente no futuro até como um líder
ou mesmo empregador.
Cabe à família, verdadeiros amigos e profissionais de
RH apoiar psicologicamente e contribuir para a volta desses
trabalhadores desempregados ao mercado de trabalho.
Acredito que as previsões atuais se concretizarão, que
o Brasil voltará a crescer em 2017, mesmo que de forma lenta,
mas consistente e que com isso traga os empregados de volta.

Evento em comemoração ao Dia da Mulher é um sucesso

Carla e Cintia Okano com a palestrante

Foi um grande sucesso a palestra
com Malga Di Paula, promovida pelo
Garden Shopping, em parceria com o
Sincomércico de Penápolis, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Representante da Diretoria
Feminina do Sindicato, Carla Braz
agradece a todos os que estiveram presentes
e principalmente aos parceiros que
contribuíram para a realização da atividade.
Entre eles, ela destaca os
patrocinadores, Cintia Okano, da Revista
Vitrini Mulher, Poliane Oliveira Ferracini,
da Vinícula Ferracini e Ponto Certo Festas,
que presenteou cada mulher com as

tacinhas e com o frisante Rafaelle Moscato.
Agradece também a Luciana Andrade, da Clínica Rinovare; a Viviane
Botega, que ofereceu as aguinhas
personalizadas da loja; Rhuan Herreiro, da
JRR eventos; Patyo Shopping, que
ofereceu bombons, e Paula Doces, com os
brigadeiros; Marcos Camillo, com brindes
da Farma Viva; Miriam Pinheiro; Regina
Ferreira; Farmaflora e Spa Vision Salão.
Carla enaltece ainda, o excelente
trabalho das cerimonialistas Marli Brandão
e Mariângela Sampaio e agradece ao
Circuito Cinemas, por meio da Mariá
Marins, por ceder o espaço para o evento.

BANCO DO BRASIL
BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Agora você possui condições diferenciadas para adquirir seu
imóvel no Banco do Brasil. Confira:
Carência de até 6 meses para pagar a 1ª prestação;
Menor taxa de juros praticada para o produto Crédito Imobiliário;
Mês em pagar, você escolhe e o BB pula um mês no calendário.

Faça a simulação e solicite seu financiamento
BB Crédito Imobiliário.
É a credibilidade e solidez do BB ajudando
você a realizar seu sonho.

Apas aposta em crescimento de 2% nas vendas na Páscoa
A Apas (Associação Paulista de
Supermercados), estima que os
supermercados devem registrar
crescimento real de aproximadamente
2% nas vendas durante a Páscoa.
Considerando a desaceleração
da inflação que ocorreu no fim do ano
passado, o crescimento nominal deve
ficar em torno de 8%.
Segundo a entidade, esse é o
melhor período para o setor depois do
Natal, mas a recessão econômica em
2015 e 2016 fez com que o desempenho
na ocasião não fosse dos melhores.
Ainda existem fatores que

podem influenciar os resultados deste
ano, como desemprego e a redução da
renda das famílias, segundo a entidade.
O Setor de Economia e Pesquisa
acredita que com a renda das famílias
comprometida, os consumidores tendem
a procurar outras opções de chocolates,
como caixas de bombons e chocolates em
barra.
Isso favorece a venda desses
produtos em geral, mas pode prejudicar o
desempenho dos ovos de chocolate. Os
preços dos chocolates, em geral, devem
ser reajustados entre 6% e 8%.
Empregos - A Páscoa também

Pensou em Presentes!!

OBRAS E POSTURA
07/04 a 13/04 - Hosana
14/04 a 20/04 - Rogério
21/04 a 27/04 - Alcides
28/04 a 04/05 - Leandro

Todo
seu

RENDAS

08/04 a 14/04 - Gustavo
15/04 a 21/04 - Neiva
22/04 a 28/04 - Sandro
29/04 a 05/05 - Alessandro

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA
PARA O SEU LAR...

Atendimento pelos telefones:
Obras: (18) 99691-7520 - (18) 99723-7778
Rendas: (18) 3654-2547/2507/2435
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Por outro lado, o setor de serviços é o que mais gerou
empregos em fevereiro, de acordo com o Caged, recuperando o
resultado de janeiro, quando foram eliminadas vagas. Em
fevereiro, foram 183 pessoas contratadas e apenas 110
demitidas, resultando num saldo positivo de 73 vagas. Com
isso, nos dois primeiros meses do ano, são 39 vagas abertas pelo
setor.
Quem também teve bom desempenho em fevereiro foi
a indústria, que contratou 166 trabalhadores em fevereiro e
dispensou 129, resultando em 37 novos postos de trabalho.
E por fim, vem a agropecuária, que também contratou
mais do que demitiu em fevereiro, somando 15 novas vagas de
emprego no mês e 44 no ano.
Somando todos os setores analisados, 516 pessoas
conseguiram emprego em fevereiro no município e outras 454
foram dispensadas, resultando em 62 vagas novas de emprego.
Para Laranja, o fato de outros setores terem
compensado as vagas eliminadas pelo comércio traz reflexos
positivos, pois com mais gente empregado, o dinheiro gira e
aquece a economia.
Além disso, ele comenta que é normal o comércio
demitir no início do ano e acredita que já nos próximos meses o
comércio votará a ter saldo positivo na geração de empregos. “O
governo tem tomado medidas positivas. A liberação de recursos
do FGTS e a redução dos juros devem contribuir para melhorar
o cenário econômico, principalmente a partir do segundo
semestre”, conclui.
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costuma significar alta nas contratações.
Dados do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados) do
Ministério do Trabalho apontam que nos
últimos três anos, a média de incremento
no número de empregos é de 1.800
colaboradores no período.
No entanto, diante da queda do
PIB (Produto Interno Bruto) em 2015 e
2016, e de um cenário ainda preocupante
para as variáveis de emprego e renda, a
geração de vagas deverá ser menor. A
estimativa é de que seja totalizando algo
em torno de mil novas vagas, segundo a
Apas.

Faça sua lista de casamento com a gente...
facilite a escolha dos convidados!
Casamento, Chá De Cozinha,
Chá Bar, Bodas.

