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Tem passeio para o Sesc Bertioga em abril e maio
De 24 a 28 de abril e de 22 a 26 de maio, o
Departamento de Turismo do Sincomércio de Penápolis estará
realizando mais passeios para o Sesc Bertioga, uma das viagens
mais concorridas pelos turistas locais e de toda região.
No litoral paulista, o Sesc Bertioga oferece bela estrutura que proporciona dias de lazer e descanso, aliados a
atividades recreativas para aqueles que não querem ficar
parados nem mesmo na folga. Os interessados devem se
apressar, pois as vagas são limitadas. O grupo de abril já está
quase fechado.
Antes, de 2 a 7 de abril, será realizado um passeio para
o Sesc Caldas Novas, em Goiás, um paraíso de águas termais no
centro oeste brasileiro. Também há vagas para essa viagem.
O Departamento de Turismo do Sincomércio ainda
programa para este ano uma viagem para o Pantanal.
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News

Laranja é vice-coordenador da Coordenadoria Norte

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!

Código de Defesa do Consumidor completa 27 anos
Há 27 anos, entrou em vigor o
Código de Defesa do Consumidor
(CDC). A Lei 8.078 foi assinada pelo
então presidente Fernando Collor em
setembro de 1990, determinando que
entrasse em vigor seis meses depois, no
dia 11 de março.
O CDC trouxe ao país o
ordenamento jurídico quando o assunto é
relações de consumo. Um dos autores do
anteprojeto dessa lei, Antônio Herman V.
Benjamin, hoje ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), escreveu que,
“com o CDC, o País reconheceu um
importante ator econômico: o
consumidor”.
E no dia 15, se comemora o Dia
Mundial do Consumidor. A data foi
instituída pela Assembleia Geral das
Nações Unidas (ONU) 23 anos após o
discurso do então presidente John F.
Kennedy (15 de março de 1962), ao
Congresso americano.
Foi a primeira
manifestação de uma personalidade

política na defesa dos consumidores. A
mensagem impactou não apenas os
Estados Unidos, mas todo o mundo, e
movimentos em prol do consumidor
começaram a surgir por todos os
continentes.
Em seu discurso, Kennedy

declarou que são direitos básicos do
consumidor a segurança, a informação e
a escolha, além de ser ouvido. Ele
justificou sua mensagem dizendo que os
consumidores precisavam ser protegidos
porque são maioria e “maioria não se
organiza”.

Feriados devem causar perdas de
R$ 65 milhões no varejo da região
Os feriados e pontes devem
causar perdas de R$ 65,3 milhões ao
comércio varejista da região de
Araçatuba em 2017, de acordo com a
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de São
Paulo (FecomercioSP). O valor é 9,9%
maior do que o projetado para 2016,
principalmente, pelo fato de que este ano
terá uma ponte e um feriado nacional em
dia de semana a mais que o ano passado.

O grupo Outras Atividades, em
que é preponderante o comércio de
combustíveis, além de joias e relógios e
de artigos de papelaria, dentre outros,
deve apresentar a maior perda em 2017,
tanto em termos de faturamento (R$ 29,1
milhões) quanto em termos de variação
(20,2%).
O único grupo que deve registrar
perda menor do que em 2016 é o de Lojas
de Móveis e Decoração (- 42,2%).

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

Seja um parceiro do Sincomércio. Estamos te esperando.
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Ricardo Eládio Di Lorenzo Arroyo e Norberto Pereira Laranja foram eleitos para coordenar o grupo

O presidente do Sincomércio de Penápolis, Norberto Pereira Laranja, foi eleito vice-coordenador da Coordenadoria
Sindical Norte, grupo de trabalho da FecomercioSP, composto por 14 sindicatos patronais da região norte paulista, com o objetivo
de fomentar ações de estímulo ao comércio. Ricardo Eládio Di Lorenzo Arroyo, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de
São José do Rio Preto, é o novo coordenador do grupo.

Adiada a implantação da
Nova Plataforma de Cobrança
A implantação da Nova Plataforma de Cobrança,
sistema que promoverá maior comodidade e segurança no
pagamento de boletos bancários, terá início em julho deste ano e
não mais em março, como previsto anteriormente. Ao longo dos
meses seguintes, o valor dos boletos vai diminuindo até o
término da implantação. Página 06

Noite do comerciante
já tem data definida
Página 04

Palestra marca Dia
Internacional da Mulher

Laranja participa de debate sobre Reforma Trabalhista

Conheça nossos associados

Laranja ao lado de um dos palestrantes

JCS RECONDICIONADORA
MAXCOMM
Há cerca de cinco anos foi constituída em Penápolis a
MAXCOMM, empresa especializada no serviço de
comunicação com a Internet por meio de fibra óptica e rádio. Ela
foi criada por Renato Cardoso do Prado, formado em
Tecnologia da Informação, que aplica toda sua experiência e
conta com uma equipe especializada e constantemente treinada
para levar a máxima qualidade e tecnologia de ponta aos
clientes, garantindo um serviço seguro, estável e confiável, com
padrão elevado no atendimento e satisfação aos usuário.
MAXCOMM atende as cidades de Alto Alegre, Araçatuba,
Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz, Penápolis, Promissão, Queiroz e
Tupã. A empresa fica na avenida marginal Rita de Aguirre
Monteiro, 1.220, no Jardim do Lago 2, em Penápolis, mas
também atende pelo televendas, no telefone (18) 3652-9011.
Outras informações no site www.maxcomm.com.br.

JCS Recondicionadora tem mais de 20 anos de
experiência no ramo de retífica de motores automotivos de
todos os tipos diesel, gasolina ou etanol. Ela é administrada pelo
diretor técnico José Cícero, que é credenciado no CREA e
possui registro específico para prestação desse tipo de serviço.
Para oferecer qualidade no serviço prestado, JCS
Recondicionadora conta com modernos equipamentos, com
equipe de profissionais especializada e treinada. Oferecendo
também serviço de diagnostico eletrônico para todos os tipos de
motores. A empresa está instalada na Avenida Marginal Rita de
Aguirre Monteiro, 1.440, no Jardim do Lago 2, e funciona de
segunda a sexta-feira das 7h40h às 11h30 e das 13h às 18h.
Outras informações no telefone (18) 3653-7391 ou pelo celular
(18) 99755-4368 / (18) 9.9135-4397.
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Diretoria do Sincomércio quadriênio 2014/2018
Presidente
Norberto Pereira Laranja
Vice-presidente
Gilson Lazari
1º Secretário
Carla C. Braz Campos

2º Secretário
Jaime Di Nardi
1º Tesoureiro
Carlos Pereira Braz
2º Tesoureiro
José Rodrigues da Silva

Sede: Edifício Jorge Abido Sabino
Av. Luís Osório, 763 - Fone: 3654-2607
e-mail: sincomerciopenapolis@gmail.com - administracao@scvpenapolis.com.br
site: www.scvpenapolis.com.br
MISSÃO:
Propor soluções inovadoras e representar os interesses do comércio de bens,
serviços e turismo da base de representação.
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JULU MODAS
Julu Modas é uma loja de confecções com um ano e
quatro meses de existência, administrada pela comerciante
Edileusa Marilde dos Santos. Ela já possuía experiência no
comércio de confecções, pois durante quase cinco anos comercializava roupas masculinas e femininas na própria casa, no
residencial Ana Paula. Julu Modas atende o público masculino e
feminino com peças de muito bom gosto e oferece o serviço de
entrega em condicional. A loja fica na rua Irmãos Chrisóstomo
de Oliveira, 828, no Jardim Eldorado. O atendimento é feito de
segunda a sexta-feira das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 14h.
Outras informações pelo telefone (18) 3652-5038.

O presidente do Sincomércio de
Penápolis, Norberto Pereira Laranja,
participou do encontro organizado pela
Comissão de Políticas de Mediação,
Negociação e Arbitragem da
FecomercioSP para debater a Reforma
Trabalhista.
Além do debate, o evento contou

com explanações do presidente da CNA,
Ivo Dall'Acqua Júnior, e uma exposição
sobre a proposta de reforma pelo
professor e presidente do Conselho de
Emprego e Relações do Trabalho da
FecomercioSP, José Pastore.
De maneira geral, a
FecomercioSP vê o projeto com simpatia,
mas proporá alterações pontuais, visando
o aperfeiçoamento do texto. “Esse
projeto conduz ao fortalecimento do
princípio da autonomia coletiva privada.
Fortalece e reconhece as representações,
tanto de trabalhadores como de
empregadores”, disse Dall'Acqua. “A
FecomercioSP vê o texto com simpatia e
quer participar de forma colaborativa,
pois queremos buscar resultados que

sejam bons para o desenvolvimento
econômico do Brasil”, completou o
presidente da CNA.
A FecomercioSP tem dado
suporte ao debate do projeto de reforma
trabalhista em conjunto com seus
sindicatos filiados, uma vez que a
Entidade é a Coordenadora dos grupos do
Plano do Comércio a qual se refere ao
artigo 577 e seguintes da Consolidação
das Leis de Trabalho (CLT).
Dando seguimento às
discussões, a Federação participará,
nesta sexta-feira (10), de uma audiência
pública promovida pela Comissão
Especial de Direito Sindical da Seccional
São Paulo da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB/SP) sobre o tema.

Índice de Intenção de Consumo cresce pelo 8º mês consecutivo
Pelo oitavo mês consecutivo, o índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) registrou alta e alcançou os 77,6
pontos - o maior patamar desde junho de 2015. Com isso, foi
registrado crescimento de 2,2% em relação a janeiro e alta de 8,8%
na comparação com o mesmo mês de 2016. O ICF é apurado
mensalmente pela FecomercioSP e varia de zero a 200 pontos.
Abaixo de 100 pontos significa insatisfação e acima de 100,
satisfação em relação às condições de consumo.
Todos os sete itens avaliados pela pesquisa apresentaram
crescimento em fevereiro. O destaque, em termos de variação, foi
do Nível de Consumo Atual que avançou 4,4% e se aproximou dos
50 pontos (49,8 pontos). Mesmo assim, ainda é o item com pior
avaliação do indicador, com a maioria dos paulistanos (60%)
dizendo que está gastando menos neste momento na comparação
com o mesmo período de 2016.
Para o médio prazo a situação é similar, com redução do
grau de insatisfação. O item Perspectiva de Consumo subiu 2,9% e
atingiu 69,2 pontos no mês. Em relação a fevereiro de 2016, foi o
item que apresentou a maior variação positiva, 32,2%. Em
fevereiro de 2016 eram 62% que diziam que iriam consumir menos
nos meses seguintes, e este porcentual agora é de 52%.
O conservadorismo dos varejistas em contarem com
estoques mais baixos para as vendas de fim de ano, não permitiu
que houvessem muitas liquidações no início do ano. Com isso, o
item Momento para Duráveis, que cresceu em fevereiro do ano
passado 11,4% contra o mês anterior, não teve essa mesma força
agora, mas de qualquer forma registra alta mensal de 1,7% e o item
ficou nos 57 pontos.
Segundo a assessoria econômica da FecomercioSP, esses
indicadores ligados ao consumo estão se recuperando, mas o
importante é a tendência positiva e essas elevações estão atreladas a
menor pressão de preços.
A inflação vem baixando, inclusive a do grupo de
alimentos. Além disso, houve reajuste do salário mínimo e existe a
perspectiva de retirada de recursos do FGTS, das contas inativas.
Os dados dos itens relacionados ao emprego são os únicos
no patamar de satisfação, com 101 pontos pela primeira vez desde
julho de 2015 e o item Perspectiva Profissional cresceu 1% e
atingiu 110 pontos.
Na segmentação por faixa de renda o crescimento foi
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maior para o grupo que ganha menos de dez salários mínimos, que
registrou elevação de 2,8%.
De acordo com a FecomercioSP, o ICF continua sua rota
positiva e deve ser esta a tendência para o ano. A economia está
dando sinais mais seguros, como a inflação se aproximando do
centro da meta, de 4,5%, e os juros caindo, da mesma forma que o
dólar.

Sincomércio atua na emissão
de Certificado digital
O Sincomércio de Penápolis continua atuando na emissão
do Certificado Digital, documento que é indispensável para as
empresas emitirem suas informações à Previdência, à Caixa
Econômica Federal e a demais órgãos mensalmente.
O sindicato tem funcionários treinados para atender os
comerciantes, que saem com o documento em mãos, pronto para
ser utilizado. Consulte o Sincomércio pelo telefone (18) 3654-2607
e agende um atendimento. Quem já possui o certificado deve ficar
atento com a validade do cartão.

Viva às mulheres e rigor com os ambulantes

LOPES PNEUS AUTO CENTER
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.

Nova Plataforma de Cobrança de boletos terá início em julho
A implantação da Nova
Plataforma de Cobrança, sistema que
promoverá maior comodidade e
segurança no pagamento de boletos
bancários, terá início em julho deste ano.
A previsão inicial era de que ela entraria
em funcionamento em março, mas
instituições optaram por postergar a
primeira onda de validações de boletos a
fim de garantir que o sistema já esteja
integrado e sendo alimentado pelas
plataformas de todos os bancos.
Por ano, cerca de 3,5 bilhões de
documentos são emitidos no Brasil.
Devido à grande quantidade, a validação
por meio da Nova Plataforma de
Cobrança será realizada em etapas.
A partir de julho, passarão a ser
validados pela Nova Plataforma os
boletos de valor acima de R$ 50 mil. Ao
longo dos meses seguintes, o valor dos
boletos vai diminuindo até o término da
implantação, cujo prazo segue
inalterado: dezembro de 2017.
Nova Plataforma - O novo
sistema de liquidação e compensação
para os boletos bancários é desenvolvido
pela Febraban (Federação Brasileira de
Bancos), em parceria com a rede
bancária. O objetivo é aperfeiçoar o
modelo atual com mecanismos que
trazem mais controle e segurança a esse
meio de pagamento, garantindo, dessa
forma, maior confiabilidade e
comodidade aos consumidores.
O projeto, que nasceu há quase
três anos, usará todos os recursos de
tecnologia de ponta à disposição do setor
bancário brasileiro, conferindo às
instituições financeiras um perfil
inovador.
“A Nova Plataforma de
Cobrança trará benefícios para o
consumidor e para a sociedade, como
maior facilidade no pagamento de contas

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
Valor

Data

Acima de R$ 50 mil
Entre R$ 49.999,99 e 2 mil
Entre R$ 1.999,99 e 500,00
Entre R$ 499,99 e 200,00
Abaixo de R$ 200,00

10/07
11/09
09/10
13/11
11/12

vencidas, além de evitar o envio de
boletos não autorizados”, afirma Walter
Tadeu de Faria, diretor-adjunto de
Negócios e Operações da Febraban.
O sistema atual de cobrança
funciona há mais de 20 anos e precisava
ser atualizado com novos processos e
tecnologias, de acordo com ele. Dentre os
benefícios, além do pagamento após
vencimento em qualquer agência
bancária participante, a Nova Plataforma
reduzirá inconsistências de dados, evitará
pagamento em duplicidade e permitirá a
identificação do CPF do pagador,
facilitando o rastreamento de pagamentos e redução das fraudes, fonte de
preocupação permanente para todo o
sistema bancário.
Todas as informações que, por
norma do Banco Central, Circulares n.ºs
3461/09, 3598/12 e 3656/13,
obrigatoriamente devem constar do
boleto, tais como CPF ou CNPJ do
emissor, data de vencimento, valor, além
do nome e número do CPF ou CNPJ do
pagador, deverão trafegar pela Nova
Plataforma.
Com o novo processo, os bancos
passarão a controlar melhor todos os
boletos que forem postados para os
pagadores, melhorando a capacidade de
filtrar o envio de boletos indevidos.
Walter Faria destaca, ainda, que
todos os boletos enviados aos consumidores devem conter necessariamente o
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nome e o CPF do pagador, como
determina o Banco Central, além de data
de vencimento e valor do pagamento e
autorização do cliente para que enviem a
cobrança à residência.
A grande mudança proporcionada pelo novo sistema ocorre quando o
consumidor (pessoa física ou jurídica)
fizer o pagamento, mesmo de um boleto
vencido: nesse momento será feita uma
consulta à Nova Plataforma para checar
as informações.
Se os dados do boleto que estiver
sendo pago coincidirem com aqueles que
constam no sistema da Nova Plataforma,
a operação é validada. Se houver
d i v e rg ê n c i a d e i n f o r m a ç õ e s , o
pagamento do boleto não será autorizado
e o consumidor poderá realizar o
pagamento exclusivamente no banco que
emitiu a cobrança, uma vez que essa
instituição terá condições de fazer as
checagens necessárias.
No modelo atual, isso não ocorre
porque nem todos os boletos são
registrados em uma base centralizada.
Por isso, os emissores dos boletos
deverão registrá-los no seu banco de
relacionamento, com as informações
necessárias.

Norberto Pereira Laranja
Presidente do Sincomércio
A palavra deste mês não poderia
começar de outra forma senão dando os
parabéns às mulheres pelo seu dia,
comemorado em 8 de março.
Para brindar essa importante
data, o Departamento Feminino do
Sincomércio, em parceria com a direção
do Garden Shopping, trouxe para
Penápolis a palestrante Malga Di Paula,

para ministrar a palestra “Caminhos para
transformar pessoas”.
As mulheres conseguiram
grandes feitos ao longo dos anos e são
merecedoras de todas as conquistas que
obtiveram, pelas quais lutaram bastante.
Por isso, o Dia Internacional da Mulher é
muito importante para que essas
conquistas sejam mantidas e elas sejam
tratadas com igualdade em todos os
setores da sociedade.
No comércio, as mulheres são
imensa maioria e têm os mesmos direitos
que os homens, o que é justo e merecido.
Parabéns a todas.
Infelizmente tenho que falar
agora de um assunto chato. O sindicato
tem recebido inúmeras reclamações de
comerciantes com relação a uma
verdadeira proliferação de ambulantes na
região central de Penápolis. São produtos
de todos os tipos, como goiabas, morangos, chocolates, confecções, etc,
oferecidos em locais de grande

Acordo coletivo com Sincomerciários
de Araçatuba segue em negociação
Apesar de a data-base da
categoria ser 1º de setembro, ainda não
foi assinado o acordo coletivo dos
comerciários ligados ao Sincomerciários
de Araçatuba.
Após fechar o acordo com o
Sincomerciários de Lins, em janeiro, o
presidente do Sincomércio de Penápolis,
Norberto Pereira Laranja, esteve em
Araçatuba e se reuniu com o presidente

do Sincomerciários, José Carlos dos
Santos. Entretanto, algumas cláusulas
sociais emperram o acordo.
O Sincomércio lembra que já
está definido o percentual de reajuste
salarial para os trabalhadores no
comércio das cidades que compõem a
base do Sincomerciários de Araçatuba e
que as reuniões continuarão até que haja
consenso entre as duas partes.

concentração de pessoas.
Essa prática tem sido explorada
inclusive aos finais de semana, com ambulantes expondo móveis nas calçadas, o
que não é permitido pela legislação.
O Sincomércio já está tomando
as devidas providências para cobrar da
administração municipal mais rigor na
fiscalização contra os ambulantes e
inclusive, solicitará que seja analisado o
valor cobrado pela Prefeitura para
fornecer a licença para o proprietário das
mercadorias venderem os produtos nas
ruas da cidade, concorrendo com os
lojistas estabelecidos, que pagam muitos
impostos para poder trabalhar.

Ações diárias do presidente do
Sincomércio em defesa do comerciante
- Reunião com o Sincomerciários de
Araçatuba
- Reunião na Fecomércio - Reforma
Trabalhista
- Reunião do Conselho na Fecomercio
- Reunião da Coordenadoria Norte na
Fecomércio (Eleição)
- Reunião com a Direção da Associação
Unidos pela Vida (Casa Abrigo)
- Reunião Plenária na Fecomércio
- Reunião do Conselho na Fecomércio
- Reunião da Diretoria do Sincomércio
- Visita ao Sesc Birigui
- Reunião com a Carla Presidente do
Condim s/ o Dia da Mulher
- Reunião OSAS - Coordenadoria

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 - Dia da Mulher

Comércio de Penápolis começa o ano com demissões

Hoje não existem profissões que a mulher não tomou
espaço que era há pouco tempo ocupadas somente por
homens. São médicas, dentistas, engenheiras, vendedoras,
frentistas, motoristas de caminhão, ônibus, taxis, gerentes,
diretoras e presidentes de empresas, técnicas de segurança,
astronautas, cientistas. Continuam atuando em áreas que
sempre estiveram como professoras, enfermeiras,
cuidadoras, recepcionistas, secretárias, assistentes sociais,
mas hoje com muito mais conhecimento e autonomia.
Muitas das atividades antes consideradas típicas de
homem hoje são conduzidas por elas com muito mais
sensibilidade e doçura trazendo mais resultados para as
empresas.
Ambientes de trabalho ganham em qualidade
quando existe nas equipes um equilíbrio maior em sua
formação entre homens e mulheres. O lado impetuoso do

O comércio de Penápolis fechou 47 postos de
trabalho em janeiro deste ano, segundo dados divulgados
pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados) do Ministério do Trabalho. De acordo com
o órgão, o setor contratou 103 trabalhadores no período, mas
demitiu 150.
Apesar do mau desempenho, nos últimos 12 meses, o
saldo entre contratações e demissões de trabalhadores pelo
comércio local ainda é positivo de 116 vagas.
O desempenho no primeiro mês do ano foi pior do
que em janeiro de 2016, quando o setor abriu 131 vagas e
fechou 130, resultando em um saldo positivo de 1 vaga de
trabalho.
Esse resultado contribuiu para que no geral,
Penápolis começasse o ano com saldo negativo na geração de
empregos. Somando todos os setores analisados, foram 480
pessoas contratadas e 504 demitidas no primeiro mês deste
ano, resultando em 24 postos de trabalho eliminados na
cidade.
Outro setor que teve um desempenho ruim foi o de
serviços, que fechou 32 postos de trabalho com carteira
assinada. Foram 113 trabalhadores contratados pelo setor de
serviços em janeiro, mas outros 145 foram desligados.

PLANTÃO DOS FISCAIS
DE RENDAS E OBRAS
DA PREFEITURA

homem, que pode levar a decisões precipitadas, é muitas
vezes contido pela característica mais sensível das mulheres
que invariavelmente busca soluções conciliadoras e mais
duradouras.
Apesar das mulheres terem na média mais formação
acadêmica que os homens, na mesma função têm salários
menores e ainda encontram grande barreira na contratação
quando disputam uma mesma vaga com um concorrente do
sexo oposto.
A quantidade de mulheres trabalhando em empresas
dos mais variados portes e segmentos já é bastante
representativo. No entanto a participação delas nos níveis de
liderança é ainda muito pequena. Perdem as mulheres, mas
perdem muito mais as empresas que não estão valorizando
adequadamente a força de trabalho feminina que poderia
fazer suas empresas muito melhores.

Noite do comerciante
já tem data definida

Ao se deparar com alguma irregularidade
na cidade, acione os fiscais da Prefeitura,
que são os porta-vozes para a solução dos
problemas. Exija seu direito!

Sincomércio participa da abertura
do curso de Auxiliar de Escritório

O salão social do Clube Penapolense já foi reservado
pelo Sincomércio para a noite de 15 de julho, quando será
realizada a Noite do Comerciante 2017.
O evento mais esperado do ano já está sendo
organizado pela diretoria do Sincomércio para que todos os
detalhes estejam finalizados o quanto antes, visando garantir o
sucesso do evento.
Informações sobre reservas de
convites nas
próximas edições.

RENDAS
OBRAS E POSTURA
03/03 a 09/03 - Alcides
04/03 a 10/03 - Neiva
10/03 a 16/03 - Leandro
11/03 a 17/03 - Gustavo
17 a 21 e 22 e 23/03 - Eden/Laercio 18/03 a 24/03 - Neiva
24/03 a 30/03 - João Paulo
25/03 a 31/03 - Sandro

Atendimento pelos telefones:
Obras: (18) 99691-7520 - (18) 99723-7778
Rendas: (18) 3654-2547/2507/2435

BANCO DO BRASIL

O Sincomércio de Penápolis enviou representantes
para acompanhar a abertura do curso de Auxiliar de Escritório,
que é oferecido em parceria com o Senac. As aulas são na
Funepe.

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.

O presidente do Sincomércio de Penápolis, Norberto
Pereira Laranja, considera o quadro normal, tendo em vista
que após um período de crise o comércio contratou mais do
que demitiu no final do ano passado. “As vendas de final de
ano sempre impulsionam as contratações, mas muitos
trabalhadores não são mantidos pelas empresas, que voltam
ao quadro original de colaboradores após o período do
Natal”, explica.
Entretanto, ele entende que é preciso estar atento e
verificar como será o quadro nos meses seguintes, se será
mantida a recuperação dos empregos, conforme ocorreu nos
últimos meses de 2016.
O outro setor que demitiu mais do que contratou em
janeiro foi a administração pública, que fechou sete postos de
trabalho.

Dia Internacional da Mulher
é comemorado com palestra
O Sincomércio de Penápolis comemora o Dia
Internacional da Mulher trazendo para Penápolis a palestra
"Uma Visão além das montanhas", com Malga Di Paula.
O evento é promovido pelo Departamento Feminino do
Sincomércio, em parceria com o Penápolis Garden Shopping. A
apresentação é realizada em uma das salas de cinema do
shopping.
Malga Di Paula nasceu em David Canabarro, no
interior do Rio Grande do Sul, e se mudou para a capital gaúcha
aos 19 anos para estudar.
Em 1998, aos 28 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro,
onde concluiu os estudos e casou-se com o saudoso humorista
Chico Anysio.
Ela foi executiva da área de spas por dez anos, mas,
uma viagem à Turquia e um “encontro com São Jorge”
mudaram radicalmente o rumo da vida dela, que passou a
dedicar-se à divulgação daquele país e se tornou a primeira
Agente de Relações Públicas da companhia aérea turca no
Brasil.
Também foi pesquisadora da novela Salve Jorge na
Rede Globo e é presidente do Instituto Chico Anysio. Escritora,
nos últimos dois anos investiu na carreira de palestrante e viaja
pelo Brasil, ajudando a motivar pessoas na realização de seus
objetivos.

Pensou em Presentes!!

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

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

Todo
seu

04

05

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

