SINCOMÉRCIO

Passeio para o Sesc Grussaí é um sucesso!

Clima ajudou e participantes puderam aproveitar o sol

Foi um sucesso o passeio que o Departamento de Turismo
do Sincomércio promoveu para o Sesc Mineiro Grussaí, no norte
do estado do Rio de Janeiro.
O grupo composto por 31 pessoas saiu de Penápolis na
noite de 22 de janeiro em um ônibus semi-leito da Empresa
Floresta, que é parceira do Sindicato nessas viagens, e retornou em
1º de fevereiro, com uma pernoite no Hotel Excelsior, São Paulo.
Durante o passeio, houve pernoite no hotel São Francisco,
no Rio de Janeiro, e no Sesc Mineiro Grussaí, que fica em São João
da Barra, foram seis dias de muita diversão.
O clima colaborou e os participantes puderam aproveitar
o sol, água limpa e transparente. “O Sesc Mineiro Grussai é muito
lindo e grande”, contou uma das pessoas que viajou com o
Sincomércio.
O grupo teve a oportunidade de passear de trem, com
parada para dançar, comer pastel e tomar caldo de cana. Os
participantes também conheceram os personagens do Sítio do
Pica-pau Amarelo.
Essa foi a primeira viagem promovida pelo Departamento
de Turismo do sindicato para o Sesc Grussaí, mas o sucesso foi
tanto que já está nos planos uma nova visita.
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News

Passeio ao Sesc Mineiro Grussaí
é elogiado por participantes

Ainda há vagas para os passeios para o Sesc Bertioga em abril
e maio. Para julho, tem previsão de viagem para o Pantanal.
Informações com Cristina pelo telefone: (18) 3654-2601

Grupo viajou em ônibus semi-leito da Empresa Floresta, em 22 de janeiro

Associado tem desconto e prioridade em nossas viagens.
Faça sua reserva com antecedência e garanta seu lugar!

Turma de Penápolis
vai para a feira

A Feira do Empreendedor do SEBRAE-SP ocorre de 18 a 21 de fevereiro de 2017, das 10h às 21h,
no Pavilhão de Exposiçoes do Anhenmbi, Pavilhão Sul, Av. Olavo Fontoura, 1.209, São Paulo/SP.
Entrada franca. Evento proibido para menores de 14 anos.

Como aconteceu no ano
passado, o Sebrae de Penápolis terá
um ônibus partindo da cidade
levando um grupo de empreendedores que se inscreveu com a
finalidade de conhecer as novidades que serão apresentadas na Feira
do Empreendedor de 2017.
A viagem foi agendada com
antecedência mediante comparecimento no posto do Sebrae, que
agora está funcionando na
Prefeitura, e no site do Sebrae de
Araçatuba na internet.

Unimed - Saúde São Lucas - Uniodonto - Gou - Ergomed - Funepe - Unopar
Autofax - 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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Grupo aproveitou o bom tempo para curtir a praia e a estrutura oferecida pelo Sesc

Foi considerado um grande
sucesso o primeiro passeio promovido
pelo Departamento de Turismo do
Sincomércio para o Sesc Mineiro
Grussaí, no norte do estado do Rio de
Janeiro.

O grupo saiu de Penápolis em 22
de janeiro e retornou em 1º de fevereiro.
O clima ajudou e, além de aproveitar a
maravilhosa estrutura do Sesc, os
participantes curtiram a praia com muito
sol. Página 08

Comércio cria 163 novas vagas
de emprego em 2016
O comércio de Penápolis conseguiu se recuperar e
encerrar 2016 com a criação de 163 novas vagas de emprego. O
número é resultado de 1.640 contratações e 1.477 demissões
registradas no período, em dezembro foram 62 vagas criadas,
com 163 contratações pelo setor e 101 desligamentos. Página
05

Assinado
acordo
coletivo
2016/2017
O Sincomércio de Penápolis e o
Sincomerciários de Lins assinaram a
Convenção Coletiva de Trabalho
2016/2017.
O índice de reajuste ficou em
9,62, que já havia sido antecipado pelo
sindicato.
Os novos salários são válidos
para os comerciários de Alto Alegre,
Avanhandava, Barbosa, Guaiçara,
Penápolis e Promissão, retroativos a 1º de
setembro de 2016. Página 03

Fevereiro começa
curso de Auxiliar de
Página 07
Escritório

COMUNICADO
Comunicamos aos associados e parceiros que
a partir de 01/03/2017, todo boleto emitido para
cobrança será registrado conforme a lei. Portanto,
solicitamos o máximo de cuidado com o vencimento,
evitando transtornos com o protesto.
A Diretoria

Aniversariantes do mês

Fernanda S. Rodrigues
12/02 - Diretora

Ina Cristina
19/02 - Funcionária

Inadimplência do consumidor cai 0,9% em 2016

Conheça nossos associados

A inadimplência do consumidor
obteve queda de 0,9% em 2016, de
acordo com dados nacionais da Boa Vista
SCPC. Na avaliação mensal, descontados efeitos sazonais, houve retração de
7,6% do indicador quando comparado o
resultado de dezembro contra novembro.
Já na avaliação contra o mesmo mês do
ano anterior, dezembro caiu 5,7%.
Regionalmente, na análise acumulada em 12 meses, a maior elevação
ocorreu no Norte (4,1%), seguida das

Auto Elétrica Alexandrino
Colorê Moda Infantil
Em 15 de setembro de 2012, Penápolis ganhava a
Colorê Moda Infantil, loja especializada na comercialização de
roupas, acessórios, calçados e demais artigos voltados para o
público infantil. A loja é administrada por Luciana de Oliveira
Lopes, que depois de adquirir experiência no comércio como
colaboradora em uma loja de confecções adulto, decidiu ter a
própria loja, voltada para crianças. Com artigos do bebê ao
juvenil, Colorê tem produtos das marcas Kaiani, Kiko e Kika,
Pulla Bulla, entre outras. Além do atendimento físico na loja,
com auxílio da colaboradora Mayara, também oferece o serviço
de entrega em condicional para toda cidade. Colorê Moda
Infantil fica na rua Irmãos Chrisóstomo de Oliveira, 872, no
Jardim Eldorado. A loja funciona de segunda a sexta-feira das
8h30 às 18h e aos sábados das 9h às 14h. Outras informações
pelo telefone (18) 3652-4744 ou pelo whatsapp (18) 997837244.

Auto Elétrica Alexandrino surgiu em Penápolis há
mais de 20 anos, como oficina especializada em manutenção da
parte elétrica de veículos leves, caminhões, ônibus e tratores.
Sob o comando de Dorival Alexandrino, a empresa conta com
equipe especializada para atender clientes de Penápolis e de
toda região, inclusive com o serviço de auto-socorro. Auto
Elétrica Alexandrino conta ainda com loja completa de peças de
reposição para todas as linhas de veículos. A loja fica na rua Dr.
Luiz Chrisóstomo de Oliveira, 07, esquina com a avenida
marginal Maria Chica, na Vila Ercília. O atendimento é feito de
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h às 18h, e aos
sábados, das 7h30 às 12h. Outras informações pelo telefone
(18) 3652-2847.

Órgão de divulgação das Atividades do
Sindicato do Comércio Varejista de Penápolis
Administração: José Valdir Rubino - Redação-diagramação: Lázaro Jr. MTB - 48.158
Periodicidade: Mensal - Impressão: Própria
Tiragem: 1.300 exemplares - Distribuição: Interna, para associados
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.

02

controlada, espera-se uma retomada sustentável da demanda de crédito, expandindo a renda disponível das famílias,
fatores que colaboram para manter o
atual cenário de estabilidade da
inadimplência.
As adversidades ocorridas na
economia ao longo dos últimos dois anos
geraram grande cautela nas famílias,
inibindo o consumo e consequentemente
contribuindo para a diminuição do fluxo
de inadimplência.

Movimento do Comércio cai 4,1% no País Voltou a confiança
em 2016, segundo a Boa Vista SCPC
dos empresários
O Movimento do Comércio caiu
4,1% em 2016, de acordo com os dados
do varejo apurados pela Boa Vista SCPC
(Serviço Central de Proteção ao Crédito).
Dezembro mostrou queda de 2,3% na
avaliação dos dados com ajuste sazonal
frente a novembro. Já na comparação
mensal contra o mesmo mês do ano
anterior, houve diminuição de 0,8%.
Juros elevados, inflação alta,
mercado de trabalho em deterioração e a
consequente queda do consumo das
famílias contribuíram decisivamente
para retração das vendas varejistas ao
longo de 2016. Porém, com a perspectiva
de desaceleração de preços e juros, um
horizonte mais benigno deverá se
consolidar, atingindo patamar positivo
ainda no primeiro semestre de 2017.
Setores - Na análise mensal,
dentre os principais setores, o setor de
“Móveis e Eletrodomésticos” apresentou
queda de 5,7% entre novembro e

dezembro, descontados os efeitos
sazonais. Nos dados sem ajuste sazonal, a
variação acumulada em 12 meses foi de 5,1%.
A categoria de “Tecidos,
Vestuários e Calçados” caiu 0,2% no
mês, expurgados os efeitos sazonais. Já
na comparação da série sazonal, nos
dados acumulados em 12 meses houve
recuo de 9,2%.
A atividade do setor de
“Supermercados, Alimentos e Bebidas”
caiu 0,6% no mês na série
dessazonalizada. Na série sem ajuste, a
variação acumulada em 12 meses recuou
3,3%.
Por fim, o segmento de
“Combustíveis e Lubrificantes”
apresentou queda de 0,3% em novembro
considerando dados dessazonalizados,
enquanto na série sem ajuste, a variação
acumulada em 12 meses apresentou
queda de 5,6%.

Os empresários industriais
enviaram sinais de otimismo no início
deste ano, de acordo com o Índice de
Confiança do Empresário Industrial
divulgado pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI).
O indicador avançou 2,1 pontos
em janeiro e ficou em 50,1, considerado
limite entre pessimismo e confiança, mas
que representa uma evolução positiva na
tendência de resgate da confiança do
empresariado na economia.
Em relação a janeiro de 2016,
houve alta de 13,6 pontos para cima, já
que naquele mês ele foi de 36,5 pontos.
A expectativa para o futuro
puxou o índice de confiança para o alto, já
que o indicador que mede as condições
atuais foi de 41,2 pontos frente aos 54,7
pontos do componente do índice que trata
das expectativas para os próximos seis
meses.

Em fevereiro começa mais um
curso de Auxiliar de Escritório

Informativo Sincomércio

Diretoria do Sincomércio quadriênio 2014/2018

regiões Nordeste (2,6%), Centro-Oeste
(2,0%). Nas regiões Sul houve retração
de 4,9% e Sudeste de 2,0%.
As adversidades ocorridas na
economia ao longo dos últimos dois anos
geraram grande cautela nas famílias,
inibindo o consumo e consequentemente
contribuindo para a diminuição do fluxo
de inadimplência.
Para 2017, mantendo a perspectiva de pequeno crescimento da economia e renda, juros menores e inflação

Alô Cred financeira é uma empresa que atua no ramo de
financiamento e refinanciamento e também na concessão de
empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Ela surgiu há cerca de
12 anos, fundada por Camila Manzano e Ivan Pepino, como uma
revendedora de veículos. Alô Cred ainda comercializa veículos
próprios, mas também atua no financiamento de veículos de outras
garagens da cidade e inclusive de particulares interessados em
negociá-los. Alô Cred fica na rua Altino Vaz de Melo, 256, no
centro. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira das 8h às 18h
e aos sábados das 8h às 12h e empresa conta com equipes para
atendimento por telefone, pelo número (18) 3652-0909.

O Senac, em parceria com o Sincomércio de Penápolis,
vai iniciar mais um Curso de Auxiliar de Escritório em
Penápolis.
O treinamento é disponível para jovens com idade entre
14 e 21 anos, que serão formados em rotinas de escritório, com
desenvolvimento de competências em língua portuguesa e
matemática, visando aprimorar seu domínio da comunicação e
permitir que assimile, associe, compare e perceba nas relações
do dia a dia no trabalho.
As aulas estavam previstas para começar em 7 de
fevereiro, mas o início foi adiado para 21 de fevereiro. O término
é previsto para 13 de julho.
Os interessados fizeram as inscrições no Sincomércio,
que auxiliou na divulgação do curso.
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Enfim um acordo

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.

Acordo coletivo confirma 9,62% aos comerciários

Laranja (dir.) e Osvaldo Bronzoli assinam acordo

O Sincomércio de Penápolis
assinou o acordo coletivo com o
Sincomerciários de Lins, referente ao
período de setembro de 2016 a agosto de
2017. Foi confirmando o reajuste de
9,62% nos salários dos comerciários, que
é referente à reposição da inflação do
período.
O índice já tinha sido antecipado
pelo Sincomércio, que orientou que fosse
aplicado aos salários de forma antecipada
desde setembro.
Ficou definido que os lojistas
que preferiram aguardar a assinatura do
acordo e não fizeram a antecipação, terão
que pagar os valores retroativos em três
vezes, nos meses de março, abril e maio.

Vale lembrar que os novos
salários são válidos para os comerciários
de Penápolis, Alto Alegre, Avanhandava,
Barbosa, Guaiçara e Promissão. O
Sincomércio ainda não assinou o acordo
válido para os municípios da base do
Sincomerciários de Araçatuba.
REPIS - Fica mantido o
tratamento diferenciado e favorecido às
MEs (Microempresas) e EPPs (Empresas
de Pequeno Porte) que praticam o Repis
(Regime Especial de Piso Salarial).
Para aderir ou renovar a adesão,
as empresas que se enquadram nessa
modalidade devem requerer a expedição
de Certificado de Adesão ao Repis,

mediante envio de formulário ao
Sincomércio. Ele deve ser assinado pelo
responsável pela empresa e também por
seu contabilista.
Os funcionários a serem
contratados pelas empresas receberão o
piso salarial de ingresso pelo período de
180 dias a partir da contratação.
Os empregados remunerados
exclusivamente por comissões sobre as
vendas, têm direito a uma garantia
mínima, nela já incluída o descanso
semanal, sempre que as comissões não
atingirem o valor da garantia, desde que
cumpram a jornada de trabalho
estipulada.
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Olá, amigos! Quero começar a
palavra deste mês falando sobre o acordo
coletivo que foi assinado com o
Sincomerciários de Lins em janeiro.
Assim como os trabalhadores no
comércio, eu também estava muito
ansioso para chegar a um acordo com o

Sincomércio tem nova Consultora
de Negócios do SCPC
O Sincomércio de
Penápolis contratou uma nova
colaboradora para atuar como
Consultora de Negócios do
SCPC (Serviço Central de
Proteção ao Crédito).
Ana Cecília já está
atuando e atendendo os
associados na sede do
Sindicato.
Ela irá visitar os
estabelecimentos comerciais
para se apresentar.

PISOS SALARIAIS PARA OS COMERCIÁRIOS 2016/2017
FUNÇÃO

Piso de ingresso
Empregados em geral
Operador de Caixa
Faxineiros e copeiros
Office boys e empacotadores
Garantia do comissionista

MEs com REPIS EPPs com REPIS Empresas

R$ 1.070,00
R$ 1.203,00
R$ 1.308,00
R$ 1.076,00
R$ 965,00
R$ 1.409,00

R$ 1.127,00
R$ 1.257,00
R$ 1.352,00
R$ 1.106,00
R$ 965,00
R$ 1.478,00

R$ R$ 1.310,00
R$ 1.409,00
R$ 1.155,00
R$ 965,00
R$ 1.537,00

consumidores de Penápolis.
Acredito que essas medidas
contribuirão para manter os empregos e
até criar novas vagas de trabalho.
Segundo o Caged, pesquisa do Ministério
do Trabalho, o comércio de Penápolis
fechou 2016 com mais de 160 vagas
empregos criadas.
Se levarmos em consideração
que em 2015, mais de 100 postos de
trabalho foram fechados pelo setor, o
resultado é muito significativo.
A geração de empregos, não só
pelo comércio, mas por todos os setores,
é fundamental para aumentar a renda e a
quantidade de dinheiro em circulação.
O momento é de trabalhar
bastante, mantendo o pé no chão e
acreditar que as coisas vão melhorar, pois
o cenário se mostra positivo.

Ações diárias do presidente do
Sincomércio em defesa do comerciante
- Reunião com o Bradesco
- Entrevista na Plis TV
- Reunião com o Senac Araçatuba
- Reunião da Diretoria
- Reunião com o prefeito interino
- Reunião com a diretoria da ACE
- Eleição do CCV na Fecomércio
- Reunião sobre automação do prédio
do Sincomércio
- Visita à ACE/Mirandópolis sobre
certificado digital
- Assinatura do acordo coletivo com
Sincomerciários

As empresas interessadas em aderir ou renovar o REPIS devem encaminhar formulário ao Sincomércio

Novo acordo prevê Jornada Especial de Trabalho
Uma das novidades do acordo
assinado é a inclusão de jornadas
especiais de trabalho. Os comerciários
são contratados para cumprir jornada de
44 horas semanais, sendo consideradas
como jornadas normais de trabalho as
cumpridas conforme segue abaixo:
- Seis dias com jornada de 6
horas, somando 36 horas;
- Seis dias com jornada de 7
horas e 20 minutos, somando 44 horas;
- Seis dias, sendo 5 com jornada
de 8 horas e um com jornada de 4 horas,

Norberto Pereira Laranja
Presidente do Sincomércio

sindicato dos comerciários, pois a database da categoria é 1º de setembro.
Foram várias reuniões até
chegarmos a um acordo que fosse bom
tanto para os lojistas, como para os
trabalhadores no comércio.
O índice de reajuste para os
salários foi a reposição da inflação do
período, o que é considerado bom, tendo
em vista que muitas categorias não
conseguiram sequer repor as perdas
inflacionárias.
Além disso, houve alteração nas
cláusulas sociais, com a implantação da
jornada especial de trabalho e a
possibilidade de algumas empresas
poderem abrir aos feriados, inclusive no
1º de maio, caso dos supermercados.
O mundo mudou e é importante
que haja essa flexibilidade, pois nos
grandes centros as lojas abrem e atraem

somando 44 horas;
- 5 dias com jornada de 8 horas e
48 minutos, somando 44 horas;
A partir de agora, fica instituído
o Regime Especial de Jornadas Especiais
de Trabalho, válido para a Jornada Parcial
de até 25 horas semanais e para a Semana
Espanhola, com jornada que alterna a
prestação de 48 horas em uma semana, e
40 em outra, ao qual, os estabelecimentos
das empresas interessadas deverão
formalizar sua adesão.
FERIADOS - Também fica

instituído o Regime Especial de Trabalho
em Feriados, devendo as empresas
interessadas informar o sindicato com 7
dias de antecedência.
Os estabelecimentos estão proibidos de funcionar no Natal (25/12) e no
ano novo (1/01), incluindo mercearias,
supermercados e hipermercados.
No dia 1º de maio, apenas esses
estabelecimento poderão abrir, mas
somente até as 14h, seguindo o horário de
domingo. As demais empresas não
poderão abrir nessa data.

FINANCIE SEU VEÍCULO NA

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

* Sujeito a análise e aprovação de crédito

O
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Em dia com a Gestão - Simples ou sofisticado

Comércio de Penápolis cria 163 vagas de emprego em 2016

Como é difícil o atendimento de uma solicitação de um
serviço a ser feito pelos meus funcionários? Como esse meu
chefe é chato,
Nada do que eu faço ele aprova!!!!
Nada mais comum nas empresas do que as situações
descritas pelas duas frases acima. Quem já não vivenciou como
líder o descontentamento por não receber algo como pediu ou
ter desaprovada a entrega de uma tarefa solicitada pelo seu
chefe?
Quando esses casos acontecem com maior frequência,
a produtividade é comprometida pela perda de tempo, possíveis
conflitos entre pessoas e eventual queda na qualidade do
ambiente de trabalho.
As instruções devem sempre ser sempre bem passadas
e devidamente compreendidas. É necessário que as duas partes,
a que dá e a que recebe uma ordem de serviço, estejam
plenamente de acordo com o objetivo do que se espera ser
elaborado e entregue.
Um líder não deve supor que seu funcionário vai
entender o que ele quer apenas com poucas palavras. Também o
colaborador não deve pensar que seu gestor vai entender um

O Comércio de Penápolis
encerrou 2016 com 163 vagas de
emprego criadas, de acordo com dados
divulgados pelo Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados) do
Ministério do Trabalho e emprego. O
número é resultado de 1.640 contratações
e 1.477 demissões registradas no período.
Somente em dezembro, foram
62 novas vagas de emprego criadas, com
163 contratações efetivadas pelo setor e
101 desligamentos. Se levar em
consideração que ao final dos 12 meses
de 2015 o comércio teve um saldo de 174
postos de trabalho fechados, são 337
vagas criadas desde então. Ainda assim, a
quantidade de contratações realizadas
pelo setor no ano passado foi inferior à de
2015, quando o comércio empregou

PLANTÃO DOS FISCAIS
DE RENDAS E OBRAS
DA PREFEITURA
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!
OBRAS E POSTURA
03/02 A 09/02 - João Paulo
10/02 A 16/02 - Elisa
17/02 A 23/02 - Hosana
24/02 A 02/03 - Rogério

RENDAS

04/02 a 10/02 - Sandro Baron
11/02 a 17/02 - Gustavo
18/02 a 24/02 - Neiva
25/02 a 03/03 - Alessandro

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

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.

trabalho feito sem muito cuidado ou com pouco ou muito
detalhes só porque ele conhece o negócio em que estão.
Peça o simples e entregue o simples quando for o
suficiente. Peça o mais elaborado e entregue o mais elaborado
quando a situação assim exigir. Uma decisão pode ser tomada
com poucos dados ou com sofisticação depende muito da
necessidade.
O mais importante é que quem for executar uma ordem
de serviços não deixe dúvida antes de iniciar seu trabalho e
quando for executá-lo o faça com esmero, dedicação e amor.

Sincomércio completa mais um aniversário
Em 16 de fevereiro, o Sincomércio de Penápolis,
primeiro a ser criado na região, completa 72 anos de
fundação. A entidade surgiu em 9 de novembro de 1942, com
a fundação da Associação Profissional do Comércio
Varejista de Penápolis, que foi reconhecida como Sindicato
do Comércio Varejista em 16 de fevereiro de 1945, com a
publicação no Diário Oficial da União.
O Sincomércio tem 22 municípios em sua base de
atuação e mais de 600 associados, além de outras 23 mil
empresas sindicalizadas. Os associados contam com
Assessoria Jurídica, um Departamento de Turismo e um
Setor de consultas ao SCPC (Serviço Central de Proteção ao
Crédito).
O sindicato emite Certificação Digital e mantém
convênios com diversas empresas e prestadoras de serviço,
com vantagens para associados e dependentes.
A sede do Sincomércio está sendo totalmente
reformada e deve ficar pronta ainda neste semestre. O
atendimento atualmente é feito no Cantinho do Comerciante,
na avenida Luís Osório, 763, no centro de Penápolis. Outras
informações pelo telefone (18) 3654-2607.

1.706 trabalhadores, mas demitiu 1.880.
Para o presidente do
Sincomércio de Penápolis, Norberto
Pereira Laranja, isso mostra que ainda há
espaço para mais contratações pelo
comércio. Ele acredita que a economia
continuará crescendo e que o comércio
tem tudo para voltar a empregar como em
um passado recente. “O comércio sempre
foi o principal empregador de Penápolis e
acredito que continuaremos com esse
posto. Em 2017 temos tudo para
continuarmos contratando mais do que
demitindo”, diz.
Ele lembra que devido à crise
econômica que já dura quase dois anos,
muitos lojistas tiveram que reduzir seu
quadro de funcionários para cortar
despesas e que fechar 2016 com saldo

Evolução de emprego em Penápolis em 2016
SETOR
Indústria
Construção Civil
Comércio
Serviços
Administração

ADMISSÕES
1.590
314
1.640
1.793
68

DEMISSÕES
1.573
493
1.477
1.518
107

SALDO
17
-179
163
275
-39

Fonte: Caged

Natal faz varejo paulista criar 15.772 empregos formais
Pelo segundo mês consecutivo, o
comércio varejista do Estado de São Paulo
abriu mais postos de trabalhos formais do
que fechou. Em novembro, foram criados
15.772 empregos, resultado de 83.439
admissões e 67.667 desligamentos.
Com o resultado, o varejo
encerrou o mês com estoque total de
2.088.016 trabalhadores, queda de 2,5% na
comparação com o mesmo mês de 2015.
Esse saldo positivo é superior em 2.090
empregos formais ao registrado em
novembro de 2015, quando foram criados

13.682 postos de trabalho.
Tradicionalmente, o mês registra
saldo positivo no mercado de trabalho, pois
é a época que o varejo se prepara para as
vendas do Natal. Porém, em 2015, o setor
havia registrado o pior saldo desde 2007 e
se recuperou um pouco em 2016, mas ainda
longe do terceiro pior resultado da série
apurado em 2008, quando foram abertas
18.300 vagas. Os dados são da Pesquisa de
Emprego no Comércio Varejista do Estado
de São Paulo, realizada mensalmente pela
Fecomércio-SP.

Faça sua lista de casamento com a gente...
facilite a escolha dos convidados!

Pensou em Presentes!!

Casamento, Chá De Cozinha,
Chá Bar, Bodas.

Faça a simulação e solicite seu financiamento
BB Crédito Imobiliário.
É a credibilidade e solidez do BB ajudando
você a realizar seu sonho.
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positivo na geração de empregos já é
muito significativo. “Temos que
comemorar esse resultado, que prova que
as coisas estão melhorando”, comenta.
GERAL - O bom desempenho
do comércio foi importante para que a
cidade de Penápolis encerrasse o ano com
saldo positivo na geração de empregos.
Segundo o Caged, no geral, foram criadas
236 novos postos de trabalho em 2016.
Entre os setores pesquisados pelo
Ministério do Trabalho, o de serviços foi
o que teve o melhor desempenho, com a
criação de 275 novas vagas.
A indústria, que também tem
papel significativo na economia local,
encerrou 2016 com apenas 17 novos
postos de trabalho, resultado de 1.590
contratações contra 1.573 desligamentos
no período. Outro setor que teve
resultado positivo foi a agropecuária,
porém, foram apenas 2 novos empregos
criados.
A construção civil, que nos
últimos anos cresceu bastante, graças à
construção de novos residenciais,
principalmente pelo governo federal,
perdeu força nos últimos meses e fechou
o ano passado com mais demissões do
que contratações. Somente em
dezembro, o setor fechou 20 postos de
trabalho e acumulou 179 vagas
encerradas no ano.
A administração pública fechou
dez vagas de emprego em dezembro e 39
no geral de 2016. Laranja acredita que a
definição breve da situação política no
município é importante para que a
economia se estabilize para que a cidade
continue recebendo investimentos. “É
importante que seja definido logo se
haverá ou não novas eleições em
Penápolis, mas enquanto isso não ocorre,
temos que continuar trabalhando para
que esse quadro positivo seja mantido”,
conclui.

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

Todo
seu
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