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SINCOMÉRCIO NEWS I VIAGEM

AGENDE SUA VAGA NO PASSEIO PARA O
SESC BERTIOGA EM MAIO
O Departamento de Turismo do Sincomércio de Penápolis iniciou
a venda dos pacotes para o passeio para o Sesc Bertioga, em maio.
Será o primeiro passeio do ano para o Sesc. As vagas são limitadas e
os interessados devem se apressar para garantir um lugar, pois esse
é um dos passeios mais concorridos do Sincomércio. Em janeiro, um
grupo aproveitou as férias em um passeio para Bertioga, mas com
hospedagem em hotel. Todos aprovaram a iniciativa. Estão previstas
ainda, uma viagem para o Pantanal Mato-Grossense e outra para
o Natal Luz, em Gramado, no Rio Grande do Sul. São dois passeios
incríveis. Informações com Cristina. 3654-2607

FEIRA DO EMPREENDEDOR 2018 SERÁ EM
ABRIL E RECEBE INSCRIÇÕES

Considerado o maior evento de empreendedorismo do País, a Feira do
Empreendedor do Sebrae-SP neste ano será realizada em abril e não
em fevereiro, como nos últimos anos. Apesar disso, já estão abertas
as inscrições para expositores e patrocinadores interessados em
participar da feira, que será realizada de 07 a 10 de abril.
São 425 estandes reservados para micro e pequenas empresas e
26 espaços reservados para patrocinadores. O público previsto
nos quatro dias de evento é de 140 mil pessoas. O evento ocorrerá
no Parque de Exposições do Anhembi, Zona Norte de São Paulo.
Informações pelos telefones (11) 3177-4829/4843 ou 0800 570 0800.

CALENDÁRIO COM VENCIMENTOS DOS TRIBUTOS
salário

08/02

fgts

08/02

20/02

envio da guia da previdência social aos sindicatos

20/02

imposto de renda retido na fonte

20/02

inss | previdência social

30/04

25/02

cofins

contribuição sindical (empregados)

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL

R$ 954,00

SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL

R$ 1.076,20 primeira faixa 1
R$ 1.094,50 segunda faixa 1

CONVÊNIOS
OFERECIDOS PELO
SINCOMÉRCIO
Unimed
São Lucas
Sorria
Ergo Med
Funepe
Unopar
Plismed
Unilins
Uniesp
Penápolis e
Birigui
Unip
Infomaster

Circuito
Cinemas
Penápolis
Garden
Shopping
Qualicorp
Via Cer ta
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Alto Alegre-Avanhandava-Barbosa-Bento de Abreu-Braúna-Bilac-Brejo Alegre-Clementina-Coroados-Gabriel
Monteiro-Glicério-Guaiçara-Guararapes-Lavínia-Luiziânia-Mirandópolis-Penápolis-Piacatu-Promissão-RubiáceaSantópolis do Aguapeí-Valparaíso
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FEVEREIRO DE 2018

5
Aplicativos
aproximam empresas
dos clientes

7
Sincomércio,
Prefeitura e Senac
definem cursos

NOVA DIRETORIA DO
SINCOMÉRCIO DE PENÁPOLIS
ASSUME MANDATO
MANDATO VAI ATÉ 2022. CERIMÔNIA DE POSSE ACONTECEU EM JANTAR
PARA DIRETORES E CONVIDADOS NA VINÍCOLA FERRACINI

COMÉRCIO TERÁ CAMPANHA
PARA TODAS AS DATAS
COMEMORATIVAS
ASSOCIADOS QUE ADERIREM À CAMPANHA TERÃO QUE COLABORAR COM PRESTAÇÃO MENSAL
PAGA JUNTO COM A MENSALIDADE PARA AJUDAR A CUSTEAR AS AÇÕES PROMOCIONAIS

8
Feira do
Empreendedor deste
ano será em abril

8
Viagens para o Sesc
Bertioga em maio já
estão a venda
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BANCOS NÃO ACEITAM
BOLETOS ACIMA DE R$ 4
MIL SEM CADASTRO

APÓS 2 ANOS EM QUEDA,
COMÉRCIO CRESCE 2%
EM 2017

Desde 5 de fevereiro, as instituições financeiras não aceitam mais
boletos bancários de valor igual ou superior a R$ 4 mil que não
estejam previamente cadastrados na nova plataforma de cobrança.
Agora, os boletos devem ser encaminhados aos bancos para inclusão
na nova plataforma de cobrança antes de serem emitidos e enviados
aos pagadores. E a responsabilidade de registro do documento é
do emissor. Se o boleto não estiver na base da Nova Plataforma da
Cobrança, os bancos não podem aceitá-lo. A implantação do novo
sistema está sendo realizada por fases. A partir de 24 de fevereiro os
bancos deixarão de aceitar documentos de R$ 2 mil ou mais; 24 de
março de R$ 800,00 ou mais; de 26 de maio de R$ 400,00 ou mais;
de 21 de julho de R$ 0,01 ou mais. Em 22 de setembro o processo será
concluído.

O comércio varejista brasileiro teve crescimento de 2% em 2017,
após dois anos de quedas, de acordo com a pesquisa divulgada pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado
foi influenciado pelas vendas de eletrodomésticos e móveis, que
aumentaram com a queda da taxa de juros.
Além disso, o setor de hipermercados também teve crescimento
de 1,4%, o que contribuiu para o varejo brasileiro dar sinais de
recuperação.
Esse crescimento se deu mesmo com o volume de vendas do
comércio varejista no País ter registrado queda de 1,5% em dezembro
de 2017, na comparação com o mês de novembro, que registrou alta
de 1%. Porém, na comparação com dezembro de 2016, o comércio teve
crescimento de 3,3%.
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SINCOMÉRCIO,
PREFEITURA E SENAC
NEGOCIAM CURSOS
GRATUITOS

O Sincomércio, a Prefeitura Municipal e, o Senac de Araçatuba
se uniram para promover cursos de qualificação profissional em
parceria. Em encontro realizado em 26 de janeiro, com a presença
do secretário municipal de desenvolvimento trabalho e turismo,
Enio César de Almeida, já ficou definida a realização dos cursos de
ASSISTENTE FINANCEIRO e AUXILIAR DE SERVIÇO PESSOAL. Totalmente
gratuitos e voltados para pessoas que buscam a inserção/reinserção
no mercado de trabalho, eles serão ministrados na sede do IMP
(Instituto Municipal de Profissões), no primeiro semestre deste ano,
com inscrições e início ainda a serem definidas. Outros cursos estão
sendo pleiteados, como o de garçom, açougueiro e padeiro, e estão
em análise de viabilidade.

FECOMERCIO É CONTRA
FIM DO PARCELAMENTO
SEM JUROS COM
CARTÃO

A FecomercioSP é contra o fim dos parcelamentos sem juros na
aquisição de bens e serviços em cartões de crédito, proposta
apresentada em janeiro ao Banco Central no início de janeiro pelas
empresas do setor. A ideia é que as empresas de cartões passem
a oferecer modelos similares a crediários para seus clientes como
forma de parcelar suas compras, reduzindo o prazo de pagamento
aos lojistas de 30 para cinco dias. Para a federação, cabe aos varejistas
definirem suas práticas de negócio, desde que ajam dentro da lei.
Ou seja, quem deve definir como cobrar é o próprio comerciante,
conforme sua capacidade, seus parceiros e a necessidade de seus
clientes. Se a medida for implementada, a Fecomercio quer que o
recebimento das vendas pelo lojista seja no dia seguinte e não cinco
dias depois.
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COMÉRCIO QUER
SORTEAR CARRO
ASSOCIADOS DEVEM COLABORAR COM R$ 45,00 MENSAIS PARA

PARTICIPAR DAS PROMOÇÕES EM SEIS DATAS COMEMORATIVAS DO ANO

O Sincomércio de Penápolis e a ACE realizarão uma campanha
única para desenvolver ações promocionais em todas as datas
comemorativas do ano na cidade. O ponto alto dessa ação será a
campanha de Natal, com o sorteio de um carro zero quilômetro.
Para desenvolver a campanha, será necessário a participação de
todos os associados. A partir de março, será enviado junto com
a mensalidade, a cobrança extra de R$ 45,00. O dinheiro será
depositado em um fundo e utilizado para custear as ações que serão
promovidas em seis datas comemorativas do ano.
Além do Natal, também haverá sorteio de prêmios no Dia das Mães e
no Dia dos Pais, para o Dia dos Namorados, a semana do Consumidor,
que acontece em setembro, e para o Dia das Crianças, serão
desenvolvidas ações temáticas.
As promoções têm como objetivo movimentar e incentivar o
desenvolvimento do comércio local. O comerciante que aderir à
campanha terá direto aos materiais de divulgação, que inclui selo da
promoção, cupons, cartazes, divulgação em mídias digitais, rádios
e carros de som. A campanha prevê ainda apresentações musicais,
teatrais e de entretenimento, como o trenzinho da alegria.

DIRETORIA
ASSUME NOVO
MANDATO
A nova diretoria do Sincomércio
assumiu oficialmente o mandato
até janeiro de 2022. Como
reconhecimento ao bom trabalho
prestado nos últimos três anos,
Norberto Pereira Laranja foi
reeleito presidente. Ele, que era
vice-presidente na chapa anterior,
assumiu a função em 2014, após
a morte de Flávio Galinari, em
acidente automobilístico. Ele
iniciava o segundo mandato.
O atual vice-presidente é
Júlio Galinari, filho de Flávio,
que participa da diretoria do
Sincomércio há vários anos.
Alguns membros da diretoria
foram substituídos e dão espaço a
novas ideias. A Diretoria Feminina
também foi renovada, com três
novas integrantes. Elas contarão
com a experiente Carla Braz
Campos para auxiliá-las.
Durante a cerimônia de posse,
Laranja fez questão de agradecer
a colaboração dos diretores
que deixaram os cargos e pediu
o mesmo apoio aos novos
diretores. Ele ainda agradeceu os
colaboradores do Sincomércio,
pelos serviços prestados à
diretoria e aos comerciantes em
geral.
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ARREGAÇANDO AS MANGAS
As férias acabaram, o Carnaval também e, enfim, o ano começa
efetivamente, apesar de que as contas para todos nós não terem
dado folga. É hora de arregaçarmos as mangas e nos dedicar ainda
mais, pois apesar da aparente melhoria da economia, ainda há muito
o que ser feito para que o nosso comércio se recupere novamente,
depois de tantos meses ruins.
Os números do Caged comprovam que a situação ainda não é
totalmente favorável. No ano passado, o comércio de Penápolis mais
demitiu do que contratou, contribuindo para o saldo negativo na
geração de empregos na cidade.
Apesar disso, estou confiante de que este ano será melhor para todos
nós. E se conseguimos nos superar nos momentos de crise, não
tenho dúvidas de que faremos ainda melhor com um cenário mais
favorável.
Entretanto, é preciso caminharmos juntos. Nós do Sincomércio
estamos elaborando uma forma de garantirmos a realização de
campanhas promocionais nas datas comemorativas a custo baixo
para todos, mas para dar certo, é preciso que todos colaborem,
porque será bom para todo mundo.
Infelizmente, nem todos os comerciantes entendem que é preciso
investir para obter bons resultados. Muitos sequer participam de
ações que não demandam investimentos. Como exemplo, informo
que apesar de o Sincomércio estar recebendo gratuitamente as pilhas
e baterias usadas para que elas sejam descartadas corretamente, até
hoje, apenas um lojista entregou esse tipo de produto no sindicato.
Nosso Setor de Achados e Perdidos, criado no início do ano, ainda
não foi procurado por ninguém. Essas ações são importantes e todos
devem colaborar.

EXPEDIENTE
Informativo de divulgação
das ações do Sindicato
do Comércio Varejista de
Penápolis
administração
José Valdir Rubino
distribuição
Interna, para associados
tiragem
1.400 exemplares
presidente
Norberto Pereira Laranja
vice-presidente
Júlio Galinari
1° secretário
Carla Cristina B. de Campos
1° tesoureiro
Carlos Pereira Braz

CALENDÁRIO ESTÁ DISPONÍVEL
NO SITE
A direção do Sincomércio de Penápolis informa
que o calendário de horários especiais de 2018
está disponível no site do sindicato. Acesse
www.sincomerciopenapolis.com.br e consulte
a programação. Foram distribuídos calendários
impressos a todos os associados. Quem não tem
um exemplar pode consultar a página do Facebook
do Sincomércio, onde é divulgada somente a
programação do mês. Para facilitar ainda mais a
comunicação com os associados, o Sincomércio está
em fase final de conclusão de um aplicativo próprio,
que disponibilizará o calendário e muito mais.

AGENDA DO
PRESIDENTE
Reunião com o Conselho de
Trânsito
Reunião sobre Certificação Digital
Reunião do Conseg
Participação na inauguração do
Sicred de Birigui
Cerimônia de Posse da Diretoria
Reunião com ACE sobre
Programação
Eleição do CCV na Fecomercio SP

ANIVERSARIANTES
DO MÊS
12/02 - Rinaldo de Medici Ito
Bertolini - Diretor
26/02 - Maria Cristina
Jacob Lopes - Diretora
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EM DIA COM A GESTÃO - VIDA
PROFISSIONAL
AUGUSTO.ROMERO@AMBROCONSULTORIA.COM.BR - WWW.AMBROCONSULTORIA.COM.BR

Nesse último mês de janeiro completei
47 anos de vida profissional desde meu
primeiro registro na minha carteira
profissional. Antes, com menos de 18
anos, trabalhei por algum tempo em
um pequeno supermercado de bairro.
Foi ali que aprendi minhas primeiras
lições de atendimento ao cliente, de
como controlar preços e de como o olho
do dono faz crescer um negócio.
Passei por grandes e médias empresas
familiares, indústrias, trading,
corretora de commodities, uma grande
multinacional onde fiquei por vinte anos
e há algum tempo atuo como consultor
em planejamento e gestão empresarial.
Tive e convivi durante essa minha
carreira alguns excelentes gestores
que me deram oportunidades de
aprendizagem e crescimento aos quais
serei sempre grato. Participei também de
equipes, como par e como gestor, que me
ajudaram em momentos difíceis, que

me ensinaram e que me empurraram
para a frente. Convivi também com
maus profissionais, mas esses prefiro
não comentar a respeito.
Hoje a vida dos jovens profissionais
é muito diferente de janeiro/1971
quando comecei. Hoje também será
muito diferente de janeiro/2065
principalmente considerando a
tecnologia existente de 1971, a de hoje e
a que teremos daqui a mais 47 anos.
Desejo aos jovens profissionais a
felicidade de encontrar em suas
carreiras líderes como os que tive, que
orientavam, cobravam e que davam a
direção certa. Mas que façam sua parte
principalmente com muita disciplina,
persistência e dedicação.
O ser humano com seus sentimentos
e capacidade de aprendizagem não
mudou e acredito que não mudará.
Mas, o conhecimento e a forma de
interação no trabalho sem dúvida

serão diferentes e a velocidade de
mudança será substancialmente maior
nos próximos 47 anos do que ocorreu
nos últimos 47. Empregos existentes
hoje não existirão mais. As habilidades
necessárias serão totalmente
diferentes.
O que espero é que em 2065 o Brasil
também seja diferente. Que sejamos
mais educados, que tenhamos
governantes comprometidos com o
país, com seu estado com sua cidade.
Que não existam mais diferenças de
salários entre homens e mulheres,
entre brancos e negros e que
oportunidades de evolução social,
cultural e de qualidade de vida seja
realmente para todos.
Que tal cada um de nós sairmos
do nosso mundo e pensarmos
em que podemos contribuir a
partir de 2018 para termos um
2065 dos nossos sonhos?
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COMÉRCIO ENCERRA
2017 COM MENOS VAGAS
DE EMPREGO FORMAL

EMPRESAS USAM
APLICATIVOS PARA
SE APROXIMAR DOS
CLIENTES

O comércio de Penápolis encerrou 2017 com saldo negativo de 139
empregos formais. Os números são do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.
No ano, o comércio local contratou 1.390 trabalhadores com carteira
assinada e demitiu 1.529. No comparativo com 2016, o resultado é
bastante negativo, já que naquele ano, houve um saldo positivo de
163 vagas de emprego, resultado de 1.640 contratações contra 1.477
demissões. Em dezembro de 2017, o comércio penapolense gerou 22
vagas de emprego. Foram 127 contratações e 105 desligamentos. No
geral, Penápolis fechou 2017 com 228 postos de empregos a menos. A
indústria, com 14 vagas, e a agropecuária com 6, foram as únicas com
saldo positivo.

Explorar novos canais de comunicação é o caminho que diversas
empresas têm buscado para ampliar o diálogo com os clientes.
E a quantidade de ferramentas disponíveis cresce a cada ano.
Messenger do Facebook, WhatsApp, grupos de bate-papo e outros
meios atendem às necessidades dos consumidores que priorizam
o download de aplicativos para facilitar as atividades diárias.Tirar
dúvidas sobre um produto, ou pedir um orçamento ficou mais fácil
e rápido. O smartphone faz parte da vida das pessoas há mais de
cinco anos e quase 100% delas já baixaram algum aplicativo em seus
aparelhos sendo os de redes sociais (92%), apps de serviços (57%),
de lojas digitais (55%) e de lojas físicas (32%). Não se pode ignorar
esse canal que em breve, representará cerca de 50% das vendas no
ambiente digital.
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