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pós várias rodadas frustradas de Anegociação entre os representantes das 
classes patronal e dos empregados da cidade 
de Marília e a possibilidade de se levar a 
questão à Dissídio, a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), relativa ao período de 
01/09/2016 a 31/08/2017, foi assinada na 
cidade.
O índice de reajuste para os salários foi de 
9,62% (confira tabela abaixo), e as 
d i fe renças  sa la r i a i s  dos  meses  de 
setembro/2016 a março/2017, inclusive 13º 
Salário de 2016 e férias, compensadas as 
eventuais antecipações, poderão ser pagas 
em até cinco parcelas, bem como os 
en ca rg o s  d e  n a tu r eza  t r ab a lh i s t a , 
previdenciária e tributária que poderão ser 
recolhidos na mesma época do pagamento 
dessa diferença salarial.
As jornadas especiais, um dos pontos de 
maior discordância para que se estabelecesse 
o acordo, foi incluída na Convenção, como 
jornada de trabalho alternativa de 36 horas 
semanais (Cláusula 15 da CCT 2016/2017), 
limitada a 30% do quadro de funcionários da 
empresa solicitante, devendo ser regido 
apenas para novas contratações, a partir da 
data-base. As empresas interessadas poderão formalizar sua adesão no Sincomercio Marília, com apresentação da capa da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) da empresa. Aplicação salarial será proporcional ao período trabalhado na empresa em relação ao ganho daquele 
que, nas mesmas funções cumpre a jornada integral. 
“Uma atitude inconsequente e irresponsável, foram os ingredientes que proporcionaram o atraso na assinatura de nossa Convenção. 
Precisamos quase ir à Dissídio e participar de uma audiência de conciliação para que o representante dos comerciários voltasse atrás em sua 
decisão e solicitasse a desistência da ação junto ao Tribunal Regional do Trabalho”, ressaltou Pedro Pavão, presidente do Sincomercio Marília.
Pavão também destacou o atraso na assinatura da Convenção “A classe produtiva, principalmente os empregados do comércio, não podem ser 
prejudicados por atitudes impensadas que trouxeram um prejuízo imensurável que perdurou por sete meses. O momento é de unirmos forças, e 
espero que em próximos acordos a nossa negociação seja fundada no bom senso e não em atitudes que possam prejudicar toda a classe 
produtiva”, finalizou.
Mais informações podem ser obtidas no Sincomercio Marília através do telefone: (14) 3402-4444. O texto integral da Convenção Coletiva de 
Trabalho está disponível para consulta no endereço: www.sincomerciomarilia.com.br

REPIS e Banco de Horas
Para adesão ao REPIS (Regime Especial de Pisos Simplificado) e ao Banco de Horas, as empresas devem preencher o requerimento e solicitar 
o certificado de adesão no endereço: www.repismarilia.com.br

Trabalho em Feriados
As empresas dos segmentos de comércio varejista em geral, minimercados, mercados, supermercados e hipermercados, deverão preencher o 
requerimento e solicitar o Certificado de Adesão ao Regime Especial de Trabalho em Feriados no endereço: www.repismarilia.com.br
Com exceção dos feriados de 1º de maio (Dia do Trabalho); Natal e Ano Novo, todo o trabalho nas demais datas está autorizado, desde que as 
empresas cumpram integralmente as cláusulas relativas a essa questão dispostas na Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017.
As empresas que descumprirem as regras de abertura ou abrirem sem autorização serão multadas no valor de R$ 330 por empregado.
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m visita à cidade de Marília, o Sesc Bauru Efechou parcerias com os representantes locais, 
entre eles o prefeito Daniel Alonso; o presidente do 
Sincomércio Marília Pedro Pavão; o Secretário da 
Cultura, André Gomes e sua assessora Milena 
Deganuti, além da bibliotecária Rosane Voss.
Em visita à cidade, a gerente e o gerente adjunto do 
Sesc Bauru, Celina Tamashiro e Jorge Moreira e seus 
coordenadores, Maria Denise Leite e Ironides 
Ferreira, informaram que Marília está inscrita no 
roteiro do Circuito Sesc de Artes e também do Dia do 
Desafio.
“Estamos muito contentes de contar com a cidade em 
nossas programações. Já podemos adiantar esses dois 
programas, Circuito Sesc de Artes e o Dia do Desafio, 
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como certos e com datas já definidas”, ressaltou Tamashiro.
O evento realizado pelo Sesc em parceria com os Sincomercios locais e prefeituras, percorre 118 cidades em 2017, oferecendo mais de 600 
horas de atividades culturais gratuitas para toda a população.
Em Marília, o Circuito Sesc de Artes acontecerá na Praça do Clube dos Bancários, no dia 12 de maio, sexta a partir das 16h, e conta com uma 
programação diversa, tais como, cinema, literatura, dança, circo, teatro, artes visuais e música.
“A circulação de trabalhos artísticos de qualidade, em diferentes linguagens, em praças públicas ou parques reforça nossa ideia de que o 
espaço público pode e deve ser utilizado para convivência e vivências culturais”, afirmou o Secretário Municipal da Cultura, André Gomes.
O lançamento oficial do Circuito Sesc de Artes 2017, acontecerá no dia 18 de abril, às 16h, na Unidade do Sesc Belenzinho. Nesse dia 
representantes de todas as cidades que receberão o Circuito estarão presentes.
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m função do atraso que Eperdurou por sete meses, 
o Sincomercio Marília, por 
meio de seu presidente Pedro 
Pavão, agradece a compre-
ensão dos comerciantes, 
comerciários e contabilistas 
da cidade de Marília em 
f u n ç ã o  d a  d e m o r a  n a  
assinatura na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), 
relat iva ao período de 
01/09/2016 a 31/08/2017 que, 
devido a atitudes irrespon-
sáveis, fizeram com que 
Marília fosse a última cidade 
do Estado a ter sua CCT 
assinada.
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O Sincomercio enfatiza que o desconforto gerado pela postura irredutível do 
representante dos comerciários em não aceitar a inclusão da cláusula sobre jornadas 
especiais, fez com que mais de 10 mil comerciários e suas famílias ficassem sem seus 
merecidos aumentos salariais. Cabe salientar que essa possibilidade de contrato parcial 
já existe na legislação trabalhista, prevista no art. 58-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).
“Felizmente, após a audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho na 
última semana, fez com que ele voltasse atrás e aceitasse que as jornadas alternativas 
de 36 horas passassem a ser uma realidade em nossa cidade. A partir de agora, pessoas 
desempregadas podem voltar ao mercado de trabalho atuando em horários flexíveis, o 
que só irá contribuir para o crescimento de nossa economia”, ressalta Pedro Pavão.
Tendo em vista o que vem sendo divulgado de maneira equivocada na mídia nos 
últimos dias, o Sincomercio Marília destaca que a jornada de 36 horas, pode ser 
aplicada em qualquer dia da semana e não apenas durante a semana como o 
representante dos comerciários apregoou.
Além da inclusão da cláusula para jornadas alternativas de 36 horas, o Sincomercio 
Marília conseguiu que as diferenças salariais dos meses de setembro/2016 a 
março/2017, inclusive 13º Salário de 2016 e férias, compensadas as eventuais 
antecipações, possam ser pagas em até cinco parcelas, bem como os encargos de 
natureza trabalhista, previdenciária e tributária que poderão ser recolhidos na mesma 
época do pagamento dessa diferença salarial. O índice de reajuste para os salários é de 
9,62%
Para as próximas negociações, Pavão espera que o bom senso prevaleça “Esse é o 
momento de unirmos forças para tentar minimizar os impactos financeiros negativos 
oriundos da crise econômica que assola o país. Esperamos que ameaças que giram em 
torno de levar nossa Convenção à dissídio ao primeiro sinal de discordância, não façam 
parte de nossa realidade daqui para a frente”, finaliza.

TerceirizaçãoTerceirização

 Sincomercio Marília e a Federação do Comércio Ode Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) consideram a terceirização 
uma realidade mundial e uma peça estratégica para a 
organização produtiva das economias modernas. A 
falta de um regulamento para a contratação de 
serviços terceirizados no Brasil, entretanto, tem 
gerado conflitos nas relações do trabalho e 
insegurança jurídica para as empresas, fatores 
negativos para o ambiente de negócios do País. 
Essa prática faz parte da organização produtiva das 
companhias há muito tempo e que a atividade se 
intensificou com a abertura da economia e a maior 
inserção das empresas brasileiras nas cadeias 
produtivas globais. As Entidades enxergam 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 dos empregados terceirizados, em caso de 
inadimplência da empresa contratada, já que 
geralmente a contratante não possuirá informações 
detalhadas sobre salários, afastamentos, faltas, horas 
extras, férias e outras informações.
O Sincomercio Marília e a FecomercioSP reconhecem 
a relevância econômica e social exercida pelas 
atividades terceirizadas no Brasil, que hoje empregam 
mais de 10 milhões de trabalhadores formais e já 
fazem parte da organização produtiva das companhias 
há muito tempo. Sendo assim, sempre apoiaram a 
regulamentação da terceirização para que seja 
assegurado o objetivo primordial de garantir 
segurança e viabilidade dessa relação contratual. 
O projeto de lei não reduzirá salários ou direitos dos 
trabalhadores, mas sim estimulará a atividade 
econômica, incentivando a liberdade de iniciativa 
garantida na Constituição. Este tipo de relação de 
trabalho, que se intensificou com a abertura da 
economia, não pode ser confundida com a 
precarização do trabalho, pois as garantias dos 
trabalhadores já estão protegidas pelas leis em vigor, 
independentemente do fato de trabalharem em 
atividades-fim ou atividades-meio.
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stão abertas até o dia 20 de Enovembro as inscrições ao 6º 
P r ê m i o  F e c o m e r c i o  d e  

Sustentabilidade. Promovido pela 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP), a ação tem como 
f i n a l i d a d e  d a r  v i s i b i l i d a d e  e  
reconhecimento a projetos de negócios 
ambientalmente viáveis, ações públicas, 
reportagens jornalísticas e estudos 
acadêmicos pautados nos princípios da 
sustentabilidade.
A sexta edição do prêmio tem como refe-
rência os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), que se trata de uma 
agenda  mund ia l  ado tada  pe l a  
Organização das Nações Unidas (ONU) 
composta por metas a serem atingidas 
pela humanidade até o ano de 2030. 
Essas medidas envolvem ações nas áreas 

 governo vai criar uma nova taxa para os Oempréstimos concedidos pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
Nos próximos dias, será editada Medida Provisória 
alterando a remuneração das operações de crédito 
concedidas pelo BNDES, instituindo a Taxa de 
Longo Prazo (TLP) para contratos novos, firmados a 
partir de 1º de janeiro de 2018.
A TLP será composta pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e 
por taxa de juros real prefixada mensalmente, de 
acordo com o equivalente ao rendimento real das 
Notas do Tesouro Nacional. O estoque existente de 
contratos não sofrerá alteração, continuará sendo 
atualizado pela Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP), que permanecerá sendo calculada e 
divulgada obedecendo aos parâmetros atualmente 
em vigor.
Outra vantagem apontada pelo Ministério é o 
fomento do financiamento privado de longo prazo 
que visa gerar investimentos e, consequentemente, 
mais empregos.
O ministério também considera que a taxa vai 
contribuir para a queda da taxa de juros da economia 
já que, calculada pelo parâmetro de mercado, a TLP 
ampliará a potência da política monetária, 
contribuindo para o controle da inflação ao menor 
custo para a sociedade.

de erradicação da pobreza, segurança 
alimentar, agricultura, saúde, educação, 
igualdade de gênero, entre outras.
N e s t a  e d i ç ã o ,  a s  c a t e g o r i a s  
contempladas na premiação são as 
seguintes: empresa; indústria, órgão 
público;  academia;  reportagem 
jornalística e entidades empresariais.
Os finalistas serão anunciados em 
fevereiro de 2018 e a cerimônia de 
premiação acontecerá em março. Os 
vencedores receberão títulos de capi-
talização ou previdência, no valor de R$ 
15 mil, e troféu. 
Os trabalhos classificados em segundo e 
terceiro lugares também serão 
reconhecidos.
Mais informações e inscrições podem 
s e r  o b t i d a s  p e l o  e n d e r e ç o  
www.fecomercio.com.br/premio/susten
tabilidade

Salário de Ingresso (por 180 dias)

Empregados em Geral

Operador de Caixa

Faxineiro / Copeiro

Empacotador / Office Boy

Comissionista

Empresas em Geral 
sem REPIS

ME
Com adesão ao REPIS

EPP
Com adesão ao REPIS

-

R$ 1.313,00

R$ 1.408,00

R$ 1.155,00

R$ 965,00

R$ 1.537,00

R$ 1.070,00

R$ 1.203,00

R$ 1.308,00

R$ 1.076,00

R$ 965,00

R$ 1.409,00

R$ 1.129,00

R$ 1.257,00

R$ 1.352,00

R$ 1.106,00

R$ 965,00

R$ 1.478,00

Função

PISOS SALARIAIS CRIADOS PELA CONVENÇÃO COLETIVA 2016/2017

Microempreendedor Individual (MEI)

Empregados em Geral

COM ADESÃO AO REPIS

R$ 1.070,00

Da esquerda para direita: André Gomes, Ironides Ferreira, Maria Denise Leite, Celina 
Tamashiro, Daniel Alonso, Pedro Pavão, Jorge Moreira, Rosane Voss e Milena Deganuti

 prazo de entrega para a Declaração de Ajuste OAnual do Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF 2017) correspondente ao ano-base de 2016 
será menor este ano. Iniciado no último dia 2 de 
março, o prazo se estende até o dia 28 de abril e não 
mais ao trigésimo dia, como antes. Como sempre há 
chances de o material ficar incompleto e necessitar de 
ajustes, o risco das declarações entregues de última 
hora caírem na malha fina aumenta. 

Quem precisa declarar o IRPF 2017?

 Pessoas Físicas residentes no Brasil que receberam 
rendimentos tributáveis como salário, pró-labore e 
aluguéis superiores a R$ 28.123,91 em 2016

Prazo de entrega do IRPF 2017 será menor este anoPrazo de entrega do IRPF 2017 será menor este ano

 Quem tiver a posse ou propriedade de bens e direitos, incluindo terra nua, num valor superior a R$ 300 mil
 Contribuintes com ganho de capital na venda de bens ou direitos como imóveis, veículos, motos ou que realizaram operações de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como na Bolsa de Valores
 Contribuintes que passaram à condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2016
 Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis (rendimento de poupança, letras de crédito ou doações) ou tributados 
exclusivamente na fonte (décimo terceiro, ganho de capital, aplicações de renda fixa etc.) cujo montante ultrapasse o valor de R$ 40 mil no ano 
passado
 Contribuintes que optaram por isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis 
residenciais cuja produção seja destinada à aplicação na aquisição de outros imóveis localizados no país
 Trabalhadores rurais que tiveram uma receita bruta superior ao valor de R$ 140.619,55

Mantenha-se organizado
A Receita Federal brasileira conta com um dos centros de processamento de dados mais avançados do mundo e seus softwares de auditoria 
realizam os mais diferentes cruzamentos de informações entre contribuintes (seja Pessoa Física ou Jurídica) em questão de minutos.
Isso significa que toda e qualquer movimentação financeira, cartões de crédito e despesas são confrontadas para verificar a veracidade e 
idoneidade da declaração. Manter as informações devidamente organizadas e em dia é vital, ainda mais se você é um empreendedor ou 
trabalha no gerenciamento de uma empresa.

epois de todo o esforço para escolher bons Dfornecedores, divulgar os produtos e garantir o 
fechamento das compras, não dá para descuidar das 
eventuais demandas que os clientes ainda tenham no 
pós-venda. Um cliente insatisfeito normalmente não 
se limita apenas a evitar novas compras. Em tempos 
de explosão das redes sociais, o consumidor que 
passa por algum dissabor normalmente expõe esses 
contratempos de forma a atingir um número enorme 
de pessoas. 
Para reverter a situação, mostrando a seus clientes em 
potencial seu comprometimento com um ótimo 
atendimento, resolvendo os problemas com extrema 
qualidade e rapidez.
Para auxiliar a lidar com essas insatisfações, abaixo 

Como lidar com um cliente insatisfeito?Como lidar com um cliente insatisfeito?

seguem alguns passos para manter os clientes sempre satisfeitos:

 Esteja atento às reclamações - Informe canais de contato de fácil acesso e esteja sempre pronto a responder a todo e qualquer comentário. 
Perceber possíveis insatisfações é o melhor caminho para consertar erros que atrapalham as vendas. Um cliente que tem uma rápida resposta 
sente que o atendimento cuidadoso do pré-venda se mantém mesmo após a finalização da transação comercial. 

 Entenda o problema do cliente - Compreenda bem qual é o motivo da crítica e entenda que seu negócio é passível de falhas. Aceite as 
sugestões e busque a origem do problema. Não crie ainda mais conflitos, tentando justificar algum procedimento que não foi bem aceito. 
Desculpas são necessárias, mas argumentos sem fundamento podem comprometer ainda mais a situação. Lembre-se sempre que educação e 
respeito são fundamentais.

 Proponha soluções - Tente ao máximo resolver a questão da forma mais confortável possível para o cliente. Faça um atendimento 
personalizado, entendendo quais são seus gostos e preferências para propor soluções claras e eficientes. Jamais ignore uma reclamação, por 
mais simples que ela possa parecer, pois qualquer dado. De nada adianta manter um bom relacionamento de venda se o consumidor tem a 
impressão de que não é ouvido quando manifesta sua insatisfação. Demonstre, portanto, disposição para ouvir e sanar o problema.

 Cumpra sua palavra - Jamais prometa algo que não possa ser cumprido, pois você pode acabar agravando ainda mais a decepção de quem 
já não vê com simpatia sua loja. Atue sempre com profissionalismo e comprometimento, transformando o desgosto do cliente em uma chance 
de fidelizar quem já apostou em sua marca no momento da compra.

 Aprenda e melhore - Críticas são os melhores indicadores para que se possa consertar o que há de errado. Uma reclamação fundamentada 
pode ajudá-lo a ver pontos críticos que você nem sabia que existiam. A identificação de erros é um passo fundamental para a oferta de um 
serviço de qualidade e o desenvolvimento do seu negócio. Assim, ao descobrir a origem da falha, converse com sua equipe e garanta que o 
mesmo não acontecerá em uma próxima vez.
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