O Departamento de Turismo do Sincomé rcio de Pená polis está
preparando uma viagem para o Sesc Poconé , no Pantanal do Mato
Grosso. O passeio está previsto para o inal do mê s de julho e os
interessados devem procurar o sindicato para reservar seus lugares.
Alé m de desfrutar de toda estrutura oferecida, os viajantes poderã o
aproveitar diversos passeios de barco, a pé , de bicicleta, van, caminhã o
e até a cavalo, nos mais variados horá rios, para observar a fauna e lora
local.
Reservas com Cristina, pelo telefone (18) 3654-2607. Consulte ainda
outras opçõ es de viagens.

O comerciante Joã o Bosco de Andrade e seus ilhos, Deodato e
Guilherme, serã o os homenageados na Noite do Comerciante deste ano.
A famıĺia tradicional de Pená polis é proprietá ria das cerâ micas
Alvorada e Bandeirantes, que há vá rias dé cadas se manté m no mercado.
A escolha foi feita pela diretoria do Sincomé rcio, que já o procurou e ele
aceitou o convite.
O jantar em comemoraçã o ao Dia do Comerciante será em 15 de julho,
no Clube Penapolense. Todos os contatos para a inalizaçã o do evento
foram concluıd
́ os.
A banda que animará a festa será a Free Line, de Itapetininga, que toca
todos os ritmos. Com a de iniçã o dos homenageados, já teve inıćio a
confecçã o dos convites, que em breve poderã o ser reservados.

Calendário com vencimento dos tributos

Salário mínimo nacional

FGTS: 05/05/2017 - SALÁRIO: 05/05/2017 - ICMS: PR 12/05/2017
INSS AUTÔNOMOS / FACULTATIVOS: 15/05/2017
5952 - RETENÇÃO CONTRIB. SOCIAIS: 19/05/2017
0561 - IRF TRABALHO ASSALARIADO: 01 A 30/04/2017 19/05/2017
GPS-INSS: 19/05/2017
1708 - IRF PRESTADOR DE SERVIÇO: 01 A 30/04/2017 19/05/2017
DAM ISS: 22/05/2017 - IPI 25/05/2017 - PIS E COFINS: 25/05/2017
IRPJ E CSLL 2º TRIM/2017: 31/07/2017

R$ 937,00

Salário mínimo estadual
PRIMEIRA FAIXA 1: R$ 1.076,20
SEGUNDA FAIXA 1: R$ 1.094,50

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 - Sesc - Senac
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O comé rcio de Pená polis nã o vai deixar o Dia das Mã es passar em
branco. A campanha deste ano, chamada Flor de mã e, vai distribuir
rosas aos consumidores que izerem suas compras nas lojas
participantes.
Foram disponibilizados trê s pacotes promocionais, um deles com
20 rosas, outro com 50 e o terceiro com 100 unidades.

Há quatro anos e meio Renata Bincoleto Segura inaugurou em
Pená polis a Renata Modas, loja especializada em confecçõ es
femininas. Com mais de 15 anos de experiê ncia, ela iniciou a
carreira atuando como sacoleira, vendendo produtos de casa em
casa em Bauru, onde residia. Há 12 anos mudou com o marido
para Pená polis, onde continuou atuando no ramo, até que surgiu
oportunidade de comprar a loja. Alé m de confecçõ es, Renata
Modas conta ainda com vá rios tipos de acessó rios, como
pulseiras, colares, bijuterias, bolsas e lingeries. O atendimento é
feito de segunda a sá bado no horá rio comercial e a loja ica na
rua Anchieta, 170. Outras informaçõ es pelo telefone (18) 36535808 e pelo celular 99708-6443, com whatsapp.

Con ira as lojas participantes:
Retesp, Casa das Louças, Farma lora, Otica Meirelles, Isis
Cosmé ticos, Helena Glass, Sportlins, Doce Infâ ncia, Pená polis
Shopping Center e Garden Shopping.
Para ajudar ainda mais nas vendas, as lojas abrirã o em horá rio
especial na sexta-feira, dia 12, quando o atendimento será
estendido até as 22h, e no sá bado, dia 13, das 9h à s 16h.
O Sincomé rcio con ia no sucesso das vendas.

O Sincomé rcio de Pená polis alerta os comerciantes para golpes que
costumam ser aplicados geralmente nos primeiros meses do ano.
Houve casos na cidade de comerciantes que receberam proposta
para anunciar a empresa em lista telefô nica, foram forçadas a assinar
o contrato e retornar por fax ou e-mail, e posteriormente receberam
carnê s com as parcelas para pagamento.

Optica Cristal existe há mais de 3 anos, instalada no Pená polis
Shopping Center, administrada por Caıq
́ ue Rossi. Filho de
comerciantes, ele foi in luenciado pela irmã , Maria Emıĺia Rossi
Catalani, que é oftalmologista, e por um amigo, que foi assessor do
deputado Eleuses Paiva, que durante 15 anos foi representante de
uma multinacional de equipamentos ó pticos. "Entrei nesse ramo
para proporcionar o bem-estar à s pessoas, melhorando uma coisa
tã o importante, que é a visã o", conta. Optica Cristal trabalha com as
mais conhecidas marcas de ó culos de sol, receituá rios/grau,
incluindo lentes digitais. A loja ica na sala 22 do Pená polis
Shopping Center e funciona de segunda a sexta-feira das 9h à s 19h e
aos sá bados das 9h à s 16h. Outras informaçõ es pelo telefone (18)
3652-4311.

Pensou em Presentes!! Faça sua lista de casamento com a gente...

facilite a escolha dos convidados!
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA
PARA O SEU LAR...

Casamento, Chá De Cozinha,
Chá Bar, Bodas.

Muitas vezes isso acontece com funcioná rios, que acabam aceitando
a proposta acreditando estar fazendo um bom negó cio para o patrã o,
mas quando chega a conta, percebem que nã o é bem assim.
O Sincomé rcio orienta os lojistas e funcioná rios do comé rcio a
sempre evitar assinar qualquer tipo de contrato que nã o seja
apresentado pessoalmente. Em caso de dú vida, consulte o sindicato.

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.

Todo
seu

O
D
A
ALÇ

E com muita alegria que analiso o atual momento econô mico para o
comé rcio, diante das boas notıćias que começam a surgir. O dinheiro
das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço) já começa a circular, a in laçã o e os juros estã o em queda.
Atendendo solicitaçã o de comerciantes e do Sincomé rcio (Sindicato
do Comé rcio Varejista) de Pená polis, que cobram igualdade de
condiçõ es para competir com os ambulantes que participam dessas
feiras, a Prefeitura de Pená polis publicou decreto que regulamenta a
realizaçã o de feiras itinerantes na cidade.

Muitos setores, como a indú stria e a agropecuá ria, alé m dos serviços,
voltaram a gerar empregos. E a inadimplê ncia no comé rcio mostra
sinais de queda.

Uma das principais mudanças é que a partir de agora, elas nã o
poderã o acontecer no perıo
́ do anterior a 15 dias que antecedem
datas comemorativas.

Tudo bem que tudo isso ainda nã o foi su iciente para o comé rcio
voltar a gerar empregos e vai levar um certo tempo até que o setor
se recupere. Mas o cená rio é favorá vel e tenho muita esperança que
até o inal deste ano, a situaçã o estará bastante favorá vel.

Entre essas datas estã o carnaval, domingo de pá scoa, dia das mã es,
dia dos pais, dia dos namorados, dia do padroeiro da cidade (4 de
outubro), dia das crianças (12 de outubro), dia do aniversá rio da
cidade (25 de outubro) e natal.
Alé m disso, o organizador deverá requerer o alvará com no mın
́ imo
dez dias de antecedê ncia da data de inıćio da feira, apresentando o
croqui do espaço, com a localizaçã o de cada box, compartimento,
stander, barraca e demais unidades de venda.
O decreto prevê ainda, que todos os bens comercializados na feira
deverã o ser vendidos mediante emissã o de nota iscal e, na liberaçã o
do alvará , o organizador deve recolher todas as taxas cobradas pela
Prefeitura, antecipadamente.
O alvará será fornecido exclusivamente para o perıo
́ do de segunda a
sexta-feira, das 10h à s 20h, nã o podendo exceder cinco dias seguidos
ou alternados. E proibida a prorrogaçã o.

EXPEDIENTE

Informativo Sincomércio

A Fecomé rcio estima que os
recursos oriundos das contas
inativas do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço)
injetem R$ 139,7 milhõ es nos
municıp
́ ios que integram a regiã o
de Araçatuba. Considerando que
o comé rcio varejista da regiã o
faturou R$ 9 bilhõ es em 2016,
esse montante poderia alavancar
em até 1,6% as vendas do setor
este ano, segundo a federaçã o.
Os recursos das contas inativas
começaram a ser liberados pelo
governo federal em março e o
calendá rio segue até julho. O
Estado de Sã o Paulo é
responsá vel por 32,7% do total a
ser liberado, ou seja, deve icar
com R$ 14,7 bilhõ es dos R$ 45
bilhõ es disponibilizados para
saque.
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Por falar em inal de ano, a data-base dos comerciá rios é 1º de
setembro e já estamos iniciando as negociaçõ es com a
Fecomerciá rios, apesar de ainda nã o termos assinado a convençã o
coletiva do ano passado com o Sincomerciá rios de Araçatuba.
Outra boa notıćia é que en im foi publicado decreto que regulamenta
a realizaçã o de feirinhas itinerantes em Pená polis. Essa
regulamentaçã o nã o impede a realizaçã o desse tipo de evento, mas
vai impedir que comerciantes de outras cidades vendam seus
produtos sem nota iscal e sem pagar impostos, ocasionando a
concorrê ncia desleal.
Mais uma vitó ria para os lojistas que trabalham e lutam pelo
desenvolvimento do nosso municıp
́ io.

BREVES

PARTICIPAÇAO
O presidente do Sincomé rcio de
Pená polis, Norberto Pereira
Laranja, entende que Pená polis
deve receber boa parte desse
dinheiro, que ajudará a aquecer a
economia.
Ele espera que os efeitos sejam
sentidos pelo comé rcio com
maior intensidade já nas vendas
relativas ao Dia das Mã es, pois os
consumidores estã o mais
dispostos a gastar.

Reuniã o sobre reforma trabalhista
na Fecomé rcio
Reuniã o da Diretoria
Reuniã o com a comissã o sobre a
feirinha
Reuniã o da Coordenadoria Norte
em Mirassol
Reuniã o do CCV na Fecomé rcio
Encontro dos Sindicatos na
Apeoesp
Reuniã o plená ria na Fecomé rcio
Reuniã o com Comissã o Especial
de Negociaçã o
Reuniã o em Brasıĺia com
deputados
Reuniã o em Bauru sobre assuntos
diversos

O presidente do Sincomé rcio de Pená polis, Norberto
Pereira Laranja participa de reuniã o na Fecomercio
sobre Reforma Trabalhista

REUNIAO
- A reuniã o da Coordenadoria Norte
será em Pená polis no mê s de junho.
O encontro será dia 22, na sede do
Sincomé rcio, que receberá os presidentes de sindicatos de toda regiã o.

CURSO
- O Curso de Cuidador de Idosos em
parceria com o Senac e Funepe, em
Pená polis, fechou a turma com 30
pessoas. As aulas estã o sendo realizadas
na Funepe.

A inadimplê ncia do consumidor na regiã o de Araçatuba teve queda
de 0,5% no mê s de março, se comparado com fevereiro deste ano,
de acordo com dados da Boa Vista, administradora do SCPC
(Serviço Central de Proteçã o ao Cré dito).
O resultado é ainda melhor quando a comparaçã o é feita com março
de 2016, pois nesse caso, a reduçã o na inadimplê ncia chega a 7,6%.
Apesar do bom resultado no mê s, a regiã o amargou alta de 1,5% na
inadimplê ncia no primeiro trimestre do ano.
De acordo com o dicioná rio Larousse
da Lın
́ gua Portuguesa, a palavra
COMPROMISSO (do latim
compromissun) signi ica obrigaçã o,
promessa mais ou menos solene,
acordo, pacto, ajuste ou ainda
encontro, obrigaçã o social.
Nã o sei se é por nã o entender os
signi icados da palavra, mas o fato é
que cada vez mais vemos na nossa vida
privada e pro issional as pessoas nã o
cumprindo compromissos assumidos e
pior ainda nã o dã o a mın
́ ima satisfaçã o
pelo seu nã o cumprimento.
Felizmente existem exceçõ es e à s vezes
elas acontecem onde menos
esperamos. Precisei recentemente de
um pro issional para fazer um serviço
na minha residê ncia e me surpreendi
com o tipo de atendimento que tive,
por isso relato abaixo algumas
passagens de um trabalho que durou
alguns meses:
1) Liguei para o prestador de serviço
em meados no mê s de janeiro
solicitando o serviço. Ele me disse

estar ocupado e que me ligaria até o
inal do mê s: no dia 30/01 ele me ligou
informando que já estava livre.
2) Disse que no dia seguinte à s 9 horas
poderia ir ver o serviço e fazer o
orçamento: no dia seguinte à s 8:55
horas ele apertou a campainha da
minha casa.
3) Feito o orçamento me indicou vá rias
lojas para comprar e se dispô s no
sá bado ir junto para ver o material: na
hora marcada lá estava ele me
esperando na loja escolhida.
4) Combinamos os horá rios de
trabalho e o dia para iniciar: atendeu
sempre o combinado e quando nã o
podia ir sempre avisava com
antecedê ncia ou ligava logo pela
manhã na primeira hora.
5) O ambiente onde ele estava
executando o trabalho sempre icava
arrumado no inal do dia.
6) O local onde estocava o material a
ser utilizado sempre era arrumado
antes de ir embora.
7) Quando encontrava algo dani icado
que nã o fazia parte de seu trabalho
sempre se propô s a arrumar e deixava
impecá vel.

8) Sempre estava de bom humor e
otimista apesar de um sé rio problema
de saú de em famıĺia que enfrentava.
9) Nunca pediu dinheiro mais do que o
ritmo de trabalho que estava
executado, ao contrá rio, icou
praticamente 25% para receber ao
té rmino.
O que nã o vejo em boa parte dos
prestadores de serviços, em
pro issionais com curso superior, pó sgraduaçã o e mesmo em empresas bem
estruturadas, presenciei na
convivê ncia com o Sr. Edinho, um
simples pintor, de baixa escolaridade,
mas que pode ser professor de como se
faz uma boa gestã o de negó cios e como
se ideliza um cliente.
Mais uma do SR. Edinho, é professor de
violino para meninos carentes de sua
igreja. Com orgulho fala de dois exalunos seus hoje professores no
conservató rio da cidade.

A cidade de Sã o Paulo, por exemplo, registrou queda de 4,3% na
inadimplê ncia no perıo
́ do de janeiro a março.
Na comparaçã o de março com o mesmo perıo
́ do do ano passado, a
reduçã o foi de 8,4%. No comparativo com fevereiro deste ano,
houve queda de 0,9%.

No quesito recuperaçã o de cré dito do consumidor, que é baseada na
quantidade de exclusõ es dos registros de inadimplentes do cadastro
do SCPC (Serviço Central de Proteçã o do Cré dito), a regiã o de
Araçatuba obteve posiçã o de destaque no primeiro trimestre, com
alta de 9,0%, enquanto na mé dia do estado, houve queda de 0,3%.
O desempenho só foi inferior ao registrado pelas regiõ es de Bauru
(10,1%), Itapetininga (14,3%) e Ribeirã o Preto (9,2%).
No comparativo entre março deste ano e março de 2016, a
recuperaçã o de cré dito do consumidor na regiã o de Araçatuba
cresceu 14,4%, mas em relaçã o a fevereiro, houve retraçã o de -1,2%.

Precisamos de mais pro issionais como
o Senhor Edinho, como nossa vida
pessoal e nas empresas seria melhor.

LOPES PNEUS AUTO CENTER
FINANCIE SEU VEÍCULO NA

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

* Sujeito a análise e aprovação de crédito

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.

