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omo forma de melhor atender seus Ccontribuintes, associados e parceiros, 
promovendo um espaço de inovação e 
relacionamento, o Sincomercio Marília e a 
Santili Segurança e Medicina do Trabalho, 
passam a atender em novo endereço. 
A partir de 5 de junho, a nova sede passará a 
ser na Avenida Carlos Gomes, 427, no centro 
da cidade.
A nova sede, conta com salas de recepção; 
triagem; administrativa e uma ampla área 
que abrigará consultórios médicos e 
odontológicos com algumas especialidades 
que ainda estão sendo definidas pela 
diretoria.
Com essa nova estrutura, o Sincomercio 
pretende aprimorar ainda mais seus 
atendimentos de forma preventiva e com 
mais qualidade.
“Entendemos que nossos contribuintes 
merecem uma estrutura ampla e adequada e, 
com a nova sede iremos proporcionar atendimento completo com serviços e assistência completa em prol do crescimento de nossa categoria”, 
destaca Pedro Pavão presidente do Sincomercio Marília.

Serviços oferecidos pelo Sincomercio Marília

Através de uma equipe de colaboradores e parceiros, o Sincomercio Marília oferece uma gama de serviços especializados, para que os 
associados tenham uma solução adequada às suas necessidades.

Departamento Médico e Serviços
 Médicos
 Dentistas
 Psicólogos
 Laboratórios
 Radiologistas e Ultrassonografias
 Atestado de Saúde Ocupacional (Admissional; Periódico; Demissional; PCMSO; PPRA; PPP)
 Óticas 
 Despachante
 Cursos

Departamento Jurídico
 Consultas e Prestação de Serviços nas áreas Tributária e Empresarial – Dra. Daniela Ramos Marinho Gomes
 Consulta e Prestação de Serviços nas áreas Civil, Trabalhista, Comercial – Teixeira e Teixeira Advogados Associados

Serviços previstos na Convenção Coletiva do Trabalho *
  REPIS – Regime Especial de Piso Simplificado (Pisos salariais diferenciados para ME, EPP e MEI)
  Autorização para Trabalhos em Feriados
  Autorização para Banco de Horas

* Serviços oferecidos somente através do Sistema Digital: www.repismarilia.com.br

Colônia de Férias
 SESC Bertioga (Excursões)
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FaturamentoFaturamento

m fevereiro, o comércio varejista Ena região de Marília registrou 
faturamento real de R$ 1,0 

bilhão, crescimento de 8,7% na 
comparação com o mesmo mês de 2016 
– o melhor desempenho do Estado de 
São Paulo. No acumulado dos últimos 
12 meses, houve alta de 6,4%. Os dados 
são da Pesquisa Conjuntural do 
Comércio Varejista no Estado de São 
Paulo (PCCV), realizada mensalmente 
pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP), com base em 
informações da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).
Mesmo com o bom desempenho no mês, 
cinco das nove atividades pesquisadas 
apresentaram retração no faturamento 
em relação a fevereiro de 2016. As 
maiores quedas foram vistas nos 
segmentos de concessionárias de 
veículos (-15,5% e impacto negativo de 
1,1 ponto porcentual (p.p.) para o 
resultado geral), materiais de construção 

ntre os dias 24 e 26 de maio, Pedro Pavão, Epresidente do Sincomercio Marília, participou da 
33ª edição do Congresso Nacional de Sindicatos 
Empresariais. Realizado em João Pessoa/PB, o evento 
foi uma realização dos Sindicatos Empresariais do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Paraíba, 
com apoio da CNC, Fecomercio e Sebrae.
Tendo como público alvo, dirigentes Sindicais 
Empresariais; Executivos; Assessores Jurídicos; 
Assessores de Comunicação e Marketing, além dos 
Empresários do 3º setor, a programação do evento 
abordou assuntos como comércio e economia, 
fortalecimento e atividade sindical, ações de 
comunicação e marketing, questões jurídicas, entre 
outros.
Entre os convidados de destaque participaram do 
Congresso o professor doutor José Pastore, da USP, 
que irá ministrar palestra sobre Reforma Trabalhista e 
Valorização da Negociação Coletiva; o ministro do 
Turismo Marx Beltrão, abordando o tema Turismo e 
Comércio Viajam Juntos; e o jornalista e sociólogo 
Demétrio Magnoli, discutindo Ética, Política e 
Empresas.
Pedro Pavão, presidente do Sincomercio Marília, 
destacou a participação no Congresso “Durante esses 
dias, tivemos uma extensa programação que 
possibilitou a aquisição de informações e novidades 
para a área sindical, além de promover uma rica troca 
de experiência entre os representantes de sindicatos de 
outras bases territoriais, trazendo inúmeros benefícios 
à nossa categoria na região”, disse.

(-12% e impacto de -0,8 p.p.) e lojas de 
móveis e decoração (-10,7% e 
contribuição de -0,1 p.p.).
Em contrapartida, os segmentos de 
supermercados (16,6% e colaboração de 
6,7 p.p.), autopeças e acessórios (50,7% 
e impacto de 1,9 p.p.) e farmácias e 
perfumarias (19,3% e contribuição de 
1,2 p.p.) apresentaram as altas mais 
expressivas e garantiram o bom 
desempenho do varejo da região de 
Marília.
Segundo Pedro Pavão, presidente do 
Sincomercio Marília, apesar desse 
desempenho que indica um aumento na 
confiança do consumidor, ainda é cedo 
para avaliar se a economia na região se 
estabilizou “Com a atual situação 
política que estamos enfrentando no 
país, será preciso colocar a casa em 
ordem para incentivar os investimentos 
e, assim, dar início a um novo círculo 
virtuoso em nossa economia e será 
preciso serenidade para enfrentarmos 
esse momento”, destaca.

e  acordo com a Convenção Colet iva D2016/2017, assinada entre os presidentes do 
Sincomercio Marília e Sincomerciarios, a abertura 
das lojas do comércio de Marília está autorizada no 
feriado de 9 de julho, data em que se comemora a 
Revolução Constitucionalista no Estado de São 
Paulo.
Mas, para que seja possível o trabalho dos empre-
gados nessa data é necessário uma autorização dos 
Sindicatos.
Para obter o certificado de Trabalho em Feriados, 
basta acessar o sistema digital no endereço 
eletrônico:  e, de maneira rápida e www.repis.com.br
segura garantir a abertura do estabelecimento.
Vale lembrar que, caso os funcionários trabalhem 

sem que a empresa esteja autorizada, será cobrada uma multa convencional no valor de R$ 330,00 por empregado e a empresa poderá ser 
autuada pela Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
Mais informações podem ser obtidas no Sincomercio Marília através do telefone (14) 3402-4444 ou pelo email: 
sincovam@fecomercio.com.br

Regras Gerais para abertura aos feriados
As empresas autorizadas devem atender as seguintes condições para abertura de seus estabelecimentos:
 Pagamento de vale transporte;
 Descanso compensatório em dia a ser estabelecido de comum acordo entre empresa e empregado, a ser gozado, no máximo em até 90 dias a 
partir do feriado trabalhado;
 É proibido o trabalho de menores e gestantes no feriado, exceto se os próprios se manifestarem por escrito no sentido contrário;
 A recusa ao trabalho no feriado não constitui infração e nem pode ser descontada do empregado;
 Independente da carga horária trabalhada no feriado, a folga compensatória deve corresponder a um dia de jornada normal de trabalho;
 Quando o feriado recair no domingo, valem as mesmas condições de compensação.

Indenizações
Além das condições gerais de trabalho em feriados, as empresas devem atender os seguintes requisitos:
 Microempresas (ME): Pagamento de indenização em dinheiro a título de alimentação no valor de R$ 61,00
 Empresas de Pequeno Porte (EPP): Pagamento de indenização em dinheiro a título de alimentação no valor de R$ 79,00
 Grandes Empresas (LTDA, S/A): Pagamento de indenização em dinheiro a título de alimentação no valor de R$ 92,00

uanto a sua empresa gasta por ano com horas Qextras? Afinal, com tantas tarefas para se 
cumprir no tempo regulamentar, fazer horas extras já 
virou rotina para muita gente. 
Para serem recompensados por esses excessos, 
alguns funcionários recorrem ao banco de horas, uma 
estratégia legal para evitar pagamentos efetivos em 
dinheiro. 
Esse benefício, instaurado por meio de convenção 
coletiva, permite à empresa compensar as horas 
extraordinárias necessárias, com folga em dia de 
menor movimento na loja e sem custo adicional com 
o pagamento de horas extras.
Para utilizar o Banco de Horas, basta que a empresa 
se cadastre no endereço:  e www.repismarilia.com.br

Banco de Horas garante mais tranquilidade e economiaBanco de Horas garante mais tranquilidade e economia

esteja cumprindo integralmente a Convenção Coletiva.
Vale lembrar que as MEs, EPPs ou MEIs que já aderiram ao REPIS possuem autorização automática para o Banco de Horas, não precisando 
fazer a adesão. 
Caso a empresa utilize o Banco de Horas sem a autorização expressa, será devida a multa de R$ 330 por empregado, conforme previsto em 
Convenção. Ela ainda poderá ter a suspensão do direito à compensação objetivando a regularização da situação, sob pena da revogação, sendo 
imputado à empresa o pagamento das diferenças salariais apuradas.
Mais informações podem ser obtidas através do telefone (14) 3402-4444 ou pelo email: sincovam@fecomercio.com.br
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REPIS minimiza encargos trabalhistasREPIS minimiza encargos trabalhistas

m dos benefícios oferecidos aos contribuintes pelo Sincomercio Marília é o UREPIS (Regime Especial de Piso Simplificado), um tratamento diferenciado que 
favorece às Microempresas (ME); Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedores Individuais (MEI), pertencentes à categoria do Comércio 
Varejista. Na prática, as empresas que aderem ao programa podem utilizar pisos 
salariais diferenciados pagos aos seus funcionários, inferiores àqueles praticados pelas 
demais empresas.
Previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, celebrada entre o Sincomercio e 
Sincomerciarios, as empresas que queiram aderir ou renovar o REPIS, devem realizar 
seu cadastro pelo sistema digital, no endereço eletrônico: . www.repismarilia.com.br
Vale lembrar que somente poderão aderir ao REPIS as empresas que estejam 
cumprindo integralmente a Convenção Coletiva.
As empresas poderão praticar os valores diferenciados já a partir da data do protocolo 
do requerimento ou formulário de solicitação, ficando sujeitas, entretanto, ao 
deferimento do pedido. 

Como saber se sua empresa é MEI, ME ou EPP?
Para se caracterizar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, basta possuir 
faturamento anual dentro dos limites determinados legalmente, conforme indicação 
abaixo:

MEI – Faturamento anual de até R$ 60.000,00;
ME – Faturamento anual de até R$ 360.000,00
EPP – Faturamento anual de até R$ 3.600.000,00

Vale lembrar, que as MEI, ME ou EPP enquadram-se no REPIS, independente da sua 
adesão ao Simples Nacional. O REPIS é uma das conquistas da entidade federada e 
sindicatos patronais.
Maiores informações podem ser obtidas através do telefone: 3402-4444 ou pelo email: 
sincovam@fecomercio.com.br

DesempregoDesemprego

m março, o comércio varejista na região de EMarília fechou 430 postos de trabalho, resultado 
de 1.484 admissões contra 1.914 desligamentos. No 
acumulado dos últimos 12 meses, foram extintos 
1.135 empregos com carteira assinada, o que 
representa um recuo de 2,4% do estoque total na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior. O 
varejo da região encerrou o mês com 46.651 
trabalhadores formais.
As informações são da Pesquisa de Emprego no 
Comércio Varejista do Estado de São Paulo (PESP) 
elaborada pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). O estudo é feito com base nos dados 
do Ministério do Trabalho por meio do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e o 
impacto do seu resultado no estoque estabelecido de 
trabalhadores no Estado de São Paulo é obtido com 
base na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
Todas as nove atividades analisadas apresentaram 
queda no estoque total de empregados em março na 
comparação com mesmo mês de 2016. As maiores 
retrações foram observadas nas atividades de lojas de 
móveis e decoração (-6,1%), concessionárias de 
veículos (-3,8%) e outras atividades (-3,7%).
“O cenário do emprego no varejo continua se 
agravando e ficando abaixo da quantidade verificada 
nos mesmos meses do ano anterior. A expectativa é 
que esse quadro não se altere a curto prazo e os 
próximos meses não registrem um grande saldo 
positivo, prejudicando ainda mais a saúde financeira 
da população de nossa região”, destaca Pedro Pavão, 
presidente do Sincomercio Marília.

Desempenho estadual
Pelo quarto mês consecutivo, o comércio varejista do 
Estado de São Paulo apresenta encolhimento no 
quadro de funcionários. Foram fechados 9.949 postos 
de trabalho, resultado de 71.449 admissões contra 
81.398 desligamentos. Apesar do saldo negativo, a 
eliminação de vagas foi menor do que a registrada em 
março de 2016, quando 13.277 empregos foram 
extintos. Com o resultado, o varejo encerrou o mês 
com um estoque total de 2.052.514 trabalhadores, 
queda de 1,5% na comparação com março de 2016. 
No acumulado dos últimos 12 meses, foram 
eliminados 30.797 empregos com carteira assinada.
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Em momentos de instabilidade econômica no país, 
surgem as dúvidas sobre o que fazer para proteger 
suas finanças. Isso acontece pela falta de educação 
financeira da população, que nunca foi ensinada a 
como agir corretamente em relação ao uso e à 
administração do dinheiro que passa por suas mãos 
ao longo da vida. 
Mas, embora a situação possa preocupar, o 
importante é ter em mente que não há motivo para 
desespero, a saída é buscar se educar financeiramente 
e traçar objetivos. Independente da situação em que a 
pessoa se encontra é importante relacionar no 
mínimo, três sonhos: um de curto (até um ano), um de 
médio (de um a dez anos) e outro de longo prazo 
(acima de dez anos).

Para quem deseja começar a desenvolver uma educação financeira equilibrada, abaixo seguem algumas orientações.

Livre-se das dívidas – Esse é um bom momento para começar a pagar as dívidas remanescentes. Para isso comece por fazer um bom 
diagnóstico financeiro. Anote todos os gastos e ganhos variáveis. O apontamento dessas despesas pode ser feito por 90 dias.

Tenha sonhos – Infelizmente muita gente deixou de ter sonhos e objetivos. E não é porque o país passa por um período de crise que eles devem 
ser deixados de lado, pelo contrário, são eles que ajudam a gastar menos por impulso e que levam ao endividamento inconsciente. 

Mude a maneira de fazer o orçamento – A maneira como a maioria das pessoas é acostumada a fazer orçamento é: Ganhos (-) Gastos = 
Lucro/Prejuízo, o que é um erro, pois em nenhum momento se relaciona os sonhos. Dessa maneira, a rotina se resume a ganhar e gastar 
dinheiro, sem nenhum planejamento ou realização de vida. Portanto, o jeito certo é: Ganhos (-) Sonhos (-) Gastos, ou seja, primeiro separa o 
dinheiro dos objetivos, depois adequa o padrão de vida ao que sobrar.

Aprenda a investir – Com a alta de juros, agora é um bom momento para investir. No mercado financeiro, existem diversas opções de 
aplicação em ativos com riscos diferentes. A orientação é procurar variar o investimento de acordo com o tempo que utilizará o dinheiro. De 
forma geral, o risco de uma aplicação financeira é diretamente proporcional à rentabilidade desejada pelo empreendedor, ou seja, quanto 
maior o retorno estimado pelo tipo de aplicação escolhida, maior será o risco, por isso, é preciso ter cautela.

Tempos de crise: como agir?Tempos de crise: como agir?
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