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tualmente, a função de vendedor se Adestaca como uma das ocupações mais 
demandadas no mercado de trabalho. Para 
alcançar a excelência no atendimento e 
proporcionar a plena satisfação do cliente, 
que se apresenta cada vez mais exigente, 
esse profissional precisa investir em 
qualificação.
Com esse foco, o Sincomercio Marília em 
parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial de Marília 
(SENAC), inicia o curso profissionalizante 
de 'Vendedor'.
Durante o curso, os alunos irão desenvolver 
habilidades voltadas para o processo de 
vendas bem como suas respectivas etapas, 
tais como demonstração de produto; 
negociação; fechamentos de venda; 
processo pós-venda; mercado empresarial e 
varejista, dentre outros. Ao contrário do 
pensamento do senso comum, a habilidade 
em vendas não é um dom natural, mas sim uma capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, desde que se aprenda as técnicas 
corretas. 
Nesse sentido, o curso conta com um conteúdo pragmático contemplado por técnicas de abordagem, argumentação e fechamento de vendas. 
Nele, se ganha também metodologias de comunicação corporal e coleta de dados, técnicas que, quando utilizadas corretamente, permitem ao 
vendedor entender, por exemplo, as verdadeiras necessidades do cliente, realizando a venda consultiva, sabendo adequar as características do 
produto às suas necessidades.
Com início em 4 de setembro e carga horária de 160 horas, o curso é gratuito e, para participar, os interessados devem ter concluído o ensino 
fundamental e possuir uma renda per capita de até 2 salários mínimos. Para realizar suas inscrições, os candidatos devem comparecer entre os 
dias 7 e 18 de agosto, na sede do Sincomercio, localizada na Avenida Carlos Gomes, 427 e preencher um formulário de avaliação dos pré-
requisitos. Vale lembrar que o número de vagas é limitado.
Mais informações podem ser obtidas no Sincomercio Marília através do telefone (14) 3402-4444 ou no SENAC Marília pelo telefone: (14) 
3311-7700

Serviço
Curso 'Vendedor'
Inscrições: 7 a 18 de agosto
Horário: de segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Participação: Gratuita
Vagas: Limitadas
Local de Inscrições: Sincomercio Marília - Avenida Carlos Gomes, 427
Idade mínima para participar: 15 anos
Documentação necessária para efetivar inscrição: Cópia simples do RG, CPF, CNH e Certificado ou Histórico Escolar de conclusão do 
Ensino Fundamental

Fotos: divulgação
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 projeto de construção da Ounidade do SESC em Marília 
começa a avançar de forma 

significativa. Localizada entre as ruas 
Pedro Serem e Antônio Galina, anexo 
ao Jardim Portal do Sol, a área total 
abrange 56.239,53m², sendo que 
21.076m² serão utilizados para a 
construção e o restante fará parte de 
área de preservação ambiental que 
ficará sob responsabilidade da 
entidade.
Na próxima segunda (7), o coordenador 
de planejamento do SESC-SP, Sérgio 
Battistelli irá se reunir com o prefeito 
Daniel Alonso para apresentação do 
projeto para que em seguida seja 
apresentado oficialmente ao município. 
Nessa mesma data,  a Câmara 
Municipal de Marília deve votar o 
Projeto de Lei nº 61/2017, que visa 
conceder novos prazos ao SESC, sendo 
de quatro anos para conclusão e 
entrega. 
Em caso favorável, após a votação, a 
entidade deverá receber a escritura 
definitiva para dar início à construção 
da unidade. 
“Essa é uma notícia excepcional para 
nossa cidade. Em breve, o sonho que irá 

m maio, o comércio varejista na região de Marília Eabriu 48 postos de trabalho, resultado de 1.573 
admissões contra 1.525 desligamentos, o primeiro saldo 
positivo do ano. No acumulado dos últimos 12 meses, 
foram extintos 546 empregos com carteira assinada. 
Assim, o varejo da região encerrou o mês com 46.640 
trabalhadores formais, recuo de 1,2% em relação a maio 
de 2016.
As informações são da Pesquisa de Emprego no 
Comércio Varejista do Estado de São Paulo (PESP), da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (FecomercioSP), elaborada 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, 
obtido por meio da Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais).
Entre as nove atividades analisadas, apenas o segmento 
de farmácias e perfumarias (0,5%) apresentou 
crescimento no estoque total de empregados em maio, na 
comparação com mesmo mês de 2016. As maiores 
retrações foram observadas nas atividades de lojas de 
móveis e decoração (-4,6%); outras atividades (-2,2%); e 
concessionárias de veículos (-2,1%).
“Mesmo com esse modesto saldo positivo, percebemos 
que as empresas têm se adequado para evitar que 
demissões aconteçam. O desemprego vem assombrando 
o setor há muito tempo e, mesmo com essa melhora 
nossa realidade continua sendo preocupante”, ressalta 
Pedro Pavão, presidente do Sincomercio Marília.

Desempenho estadual
O mercado de trabalho do comércio varejista do Estado 
de São Paulo voltou a oscilar em maio, após a criação de 
1.570 postos de trabalho em abril. No quinto mês deste 
ano, o varejo paulista eliminou 905 empregos formais, 
resultado de 72.172 admissões e 73.077 desligamentos. 
Com isso, o varejo paulista encerrou o mês de maio com 
2.053.179 trabalhadores formais, queda de 0,8% na 
comparação com o mesmo mês de 2016. 

beneficiar mais de 20 mil comerciários, 
seus familiares, além de toda a 
comunidade será entregue e, com 
certeza se tornará um cartão postal de 
Marília”, ressalta o presidente do 
Sincomercio Marília, Pedro Pavão, um 
dos principais responsáveis pela vinda 
do SESC à cidade.

Estrutura
A unidade do SESC em Marília contará 
com estrutura completa voltada ao en-
tretenimento cultural, lazer, educação, 
saúde e na prática de atividades 
desportivas.  A unidade terá um teatro; 
clínica odontológica; conjunto 
aquático com piscina semiolímpica, re-
creativa e infantil; ginásio; minicampo; 
quadra de areia; área de convivência e 
exposições; espaço de tecnologia e 
artes; biblioteca; turismo social; 
ginástica multifuncional, entre outras 
atividades.  Orçamento previsto para 
construção é de R$ 60 milhões. 
Seguindo o cronograma, após apre-
s e n t a ç ã o  o f i c i a l  d o  p r o j e t o  
arquitetônico, será aberta licitação para 
contratação de construtoras para que 
em seguida seja iniciada a execução do 
projeto.

om o objetivo de capacitar profissionais Cautorizados a aplicar medicamentos injetáveis 
em farmácias e drogarias de acordo com as técnicas 
d e  a p l i c a ç ã o ,  p r o c e d i m e n t o s ,  p o s t u r a , 
conhecimentos,  ati tudes,  legislação, local 
apropriado, equipamentos e dispositivos necessários, 
o Sincomercio Marília em parceria com o Sindicato 
do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo (Sincofarma/SP), lança o curso 
de Técnicas de Aplicação de Injetáveis. Curso será 
realizado no SENAC Marília, em 19 de agosto, das 
8h30 às 17h.
Durante o curso, os participantes irão obter 
conhecimentos sobre a qualidade no atendimento ao 
cliente; função dos órgãos envolvidos nas principais 
vias de administração; Vantagens e desvantagens de 

cada via; Conhecimentos necessários e perfil do profissional; Atenção a receita médica; Declaração de Serviços Farmacêuticos: “aplicação de 
medicamentos injetáveis”, entre outras informações relevantes sobre teoria e prática dessa área.
O curso será ministrado pela Dra. Verônica Soares, que possui graduação em Farmácia Bioquímica; mestre em Biotecnologia pelo instituto de 
Química; Doutorado pelo instituto de Biologia – Programa de pós-graduação em Biologia funcional e Molecular, área de Bioquímica; 
Docente da Universidade Paulista UNIP e Uni Anchieta, Jundiaí-SP, nas disciplinas de farmacologia, atenção farmacêutica e farmacoterapia 
e Docente dos cursos de Pós-graduação pelo ICTQ, Racine, Ipupo e experiência internacional na Espanha, Alemanha, Itália e EUA.
As inscrições devem ser feitas no SENAC Marília, localizado na Rua Paraíba, 125. Associados Sincofarma e estudantes pagam R$ 80 e não 
associados R$ 190. Será oferecido certificado de participação, apostila digital, material do curso, injetáveis, ampolas, remédios, agulhas e 
coffee break.

omo se vem noticiando, o Sincomercio Marília, Csob o comando de seu presidente Pedro Pavão, 
tem buscado efetivar medidas com o propósito de 
contribuir para o fortalecimento das empresas de sua 
base de representação. 
Uma das medidas cinge-se ao ingresso de ações junto 
à Justiça Federal com a finalidade de afastar 
exigências tributárias que são manifestamente 
contrárias ao ordenamento jurídico, sobretudo à 
Constituição Federal.
Colhendo os frutos desse intuito,  obteve, 
recentemente, sentença proferida pela Justiça 
Federal que acolheu a pretensão do Sindicato e 
declarou a não incidência de contribuição 
previdenciária sobre o auxílio-doença previdenciário 
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e acidentário, o vale transporte, o terço constitucional de férias e o abono pecuniário de férias compradas, a indenização de férias não gozadas, 
o programa de demissão voluntária (PDV) e o aviso prévio indenizado. 
E tal decisão fora embasada no fato de que estas verbas têm natureza indenizatória e não remuneratória, eis que não são destinadas a retribuir o 
trabalho prestado pelos empregados e, por isso, não estão inseridas no conceito de salário-de-contribuição previsto pelo Art. 22, inciso I 
(complementado pelo art. 28, inciso I), da Lei nº 8.212/91.
Interessante destacar que a sentença ressaltou que os Associados podem obter a compensação/ressarcimento (dos últimos 5 anos) 
administrativamente.
Como a decisão ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda está sujeita à recurso, a assessora jurídica do Sindicato Daniela Marinho, orienta 
que as empresas que deixarem de recolher, façam um provisionamento desta quantia até o final do processo. Uma outra possibilidade, ressalta 
a advogada, é efetuar o depósito em juízo, ou então aguardar até o final do processo, quando então as empresas conseguirão compensar a 
quantia, acrescida de juros e correção. 
Comemorando a conquista em prol de seus associados, o presidente do Sincomércio Marília, Pedro Pavão, comenta que “o manejo de ações 
tributárias é uma das ferramentas aptas de se lograr a redução dos custos da empresa, sobretudo em tempos de crise econômica”, diz. 
Mais informações sobre a sentença podem ser obtidas no Sincomércio Marília pelo telefone: (14) 3402-4444 ou na Marinho Sociedade de 
Advogados, através do telefone: (14) 3453-1361

Em abril, o comércio varejista na região de Marília atingiu o faturamento real de R$ 1 
bilhão, crescimento de 3,1% na comparação com o mesmo mês de 2016, o maior 
resultado para o mês desde o início da série histórica, em 2008. No acumulado dos 
quatro primeiros meses do ano, houve elevação de 6,6%, e nos últimos 12 meses, alta 
de 6,1%. 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).
Apenas três das nove atividades pesquisadas sofreram queda no faturamento em 
relação a abril de 2016: materiais de construção (-8,6%); outras atividades (-6,3%); e 
lojas de móveis e decoração (-2,5%), que, em conjunto, impactaram negativamente 
com 2,2 pontos porcentuais (p.p.) para o resultado geral.
Em contrapartida, os segmentos de farmácias e perfumarias (13,3%); autopeças e 
acessórios (8,4%); e supermercados (7,8%) registraram os melhores resultados e 
colaboraram com 4,4p.p. para o aumento das vendas do varejo.
“Atribuímos esse crescimento a segurança da população em relação as novas 
propostas governamentais em âmbito federal, mas o momento econômico ainda 
exige serenidade”, ressalta Pedro Pavão, presidente do Sincomercio Marília.

Desempenho estadual
Em abril, o faturamento real do comércio varejista no Estado de São Paulo registrou 
alta de 3,2%, na comparação com o mesmo mês de 2016, alcançando R$ 48 bilhões, 
em torno de R$ 1,49 bilhão acima do valor apurado em abril do ano passado. No 
acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, as vendas cresceram 2,7%, o que 
representa R$ 5,1 bilhões a mais de receitas. No acumulado dos últimos 12 meses, a 
alta foi de 1,6%.

Vendas AgostoVendas Agosto

 Sincomercio Marília e a Federação do OComércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (FecomercioSP) estimam 
que as vendas do comércio varejista na região de 
Marília devam atingir R$ 1,2 bilhão em agosto, 
mês do Dia dos Pais, cerca de 11% de crescimento 
em termos reais em relação ao mesmo mês de 
2016. O aumento projetado para o varejo é 4 
pontos porcentuais (p.p.) superior à expectativa 
do setor no âmbito estadual, que tem estimativa 
de alta de 7%.
Segundo as entidades, é importante ressaltar que 
as projeções se referem às vendas totais do varejo 
no mês, não estando necessariamente embasadas 
no movimento decorrente da data comemorativa 
no período. A possível expansão no faturamento 
do setor, significa que as turbulências do cenário 
político, ao menos até o momento, não irão 
comprometer a trajetória de recuperação do 
movimento varejista até aqui observada. 
A combinação  pos i t i va  de  e l emen tos 
determinantes do consumo, como a queda notória 
da inflação e o ciclo de cortes na taxa básica de 
juros, fundamenta a melhora nos indicadores de 
confiança dos consumidores, gerando, assim, um 
ambiente favorável ao crescimento das vendas, 
destacam as entidades.

Delegacia Regional Tributária Marília
Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Arco-Íris, 
Assis, Bastos, Bernardino de Campos, Borá, 
Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Canitar, 
Chavantes, Cruzália, Echaporã, Espírito Santo do 
Turvo, Fartura, Fernão, Florínea, Gália, Garça, 
Herculândia, Iacri, Ibirarema, Ipaussu, Júlio 
Mesquita, Lupércio, Lutécia, Manduri, Maracaí, 
Marília, Ocauçu, Óleo, Oriente, Oscar Bressane, 
Ourinhos, Palmital, Paraguaçu Paulista, 
Pedrinhas Paulista, Piraju, Platina, Pompeia, 
Quatá, Queiroz, Quintana, Ribeirão do Sul, Salto 
Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do 
Turvo, Sarutaia, Taguaí, Tarumã, Tejupa, 
Timburi, Tupã, Vera Cruz.
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Área onde será construída unidade do SESC em Marília

 Sincomercio Marília e a Federação do OComércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (FecomercioSP), por meio do 
seu Conselho de Emprego e Relações do Trabalho, 
comemoram a aprovação da reforma trabalhista pelo 
Senado Federal, nesta terça-feira (11/7). Segundo as 
Entidades, o País dá um passo definitivo para 
modernizar as leis trabalhistas e demonstra para o 
mundo que tem capacidade de melhorar o ambiente 
de negócios mesmo em meio à instabilidade política 
atual. 
De acordo com a Federação, que encabeçou uma 
campanha em prol da modernização das regras 
laborais, as mudanças colocarão o País no rumo da 
retomada do crescimento econômico e ao futuro 
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sustentável das relações entre patrões e empregados. "A lei, sozinha, não garante empregos. Entretanto, permite que o ambiente de trabalho se 
torne mais atrativo e sustentável para todos. Com leis claras e existindo respeito ao pactuado, a oferta de emprego existirá. A jornada parcial 
tratada no projeto é adequada e pretendida por considerável parcela de empregados em busca de recolocação, e, ao mesmo tempo, para 
empresas que não podem (e até que não necessitam) contar com o empregado em jornada integral, resultando em competitividade e, 
consequentemente, em expansão", aponta o presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Federação, José Pastore.
Outro ponto positivo da reforma, consiste na possibilidade da formalização de postos de trabalhos que hoje estão à margem da legalidade, o 
que é extremamente positivo para o Brasil. O que se busca é a inclusão desses trabalhadores para que tenham seus diretos garantidos e para que 
as empresas tenham segurança jurídica para contratar novas modalidades de trabalho conforme sua necessidade de mercado. A formalização é 
boa para todos, inclusive para o governo, que passará a recolher mais impostos desses trabalhadores que antes viviam na informalidade. Para 
as Entidades, a aprovação do texto acaba com o mito da perda de direitos trabalhistas, pois não apenas esclarece as "regras do jogo", como 
amplia sua capilaridade às atividades antes clandestinas.
 
Principais mudanças
 Férias
A reforma trabalhista permite parcelamento de férias. O fracionamento do período de descanso, que poderá ser negociado por meio de 
convenção ou acordo coletivo, trará benefícios tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. As companhias terão mais facilidade para 
se reorganizarem em relação à gestão de suas atividades, e os empregados, por sua vez, terão mais flexibilidade para aproveitar os períodos de 
descanso em diferentes épocas do ano, podendo ainda conciliar as datas com a agenda de outros integrantes da família e amigos, além de 
respeitar a sua disponibilidade financeira.
 
 Jornada de trabalho
A jornada de trabalho também pode, a partir de agora, ser decidida via negociação, permitindo a flexibilização dos horários para que atendam 
melhor tanto à gestão da produtividade dos trabalhadores, por parte das empresas, quanto aos interesses pessoais dos empregados - observados 
os limites constitucionais.
 
 Novas modalidades
A legislação vigente até a aprovação da reforma trabalhista não contemplava a modalidade de trabalho intermitente. A nova regra permite que 
o trabalhador possa ser pago por período trabalhado, recebendo pelas horas ou diária e tenha direito a férias, FGTS, recolhimento 
previdenciário e décimo terceiro salário proporcionais. No contrato deverá estar estabelecido o valor da hora de trabalho, que não pode ser 
inferior ao valor horário do salário mínimo ou ao pago a demais empregados que exerçam a mesma função. O empregado deverá ser 
convocado com, no mínimo, três dias corridos de antecedência. No período de inatividade, pode prestar serviços a outros contratantes.
 
 Trabalho intermitente
 Atividade com descontinuidade ou intensidade variável, em que as partes poderão acordar que a prestação de trabalho seja intercalada por um 
ou mais períodos de inatividade, cuja definição é aquela que o empregado não está trabalhando nem à disposição do empregador.
O texto também regulamenta o trabalho remoto (home office), prevendo que não há distinção entre o trabalho realizado na empresa, no 
domicílio do empregado ou a distância, ou seja, em qualquer lugar fora da empresa, desde que a atividade possa ser controlada por meios 
eletrônicos e informatizados.
 
 Teletrabalho
Nos termos do projeto, "considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a 
utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo".
 
Jornada de 12×36 horas
O projeto estabelece a possibilidade de jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso. Segundo o relator, a jornada 12×36 favorece 
o trabalhador, já que soma 176 horas de trabalho por mês, enquanto a jornada de 44 horas soma 196 horas.
 
 Regime parcial
O parecer do relator estabelece que trabalho em regime de tempo parcial é de até 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas 
suplementares por semana, ou de 26 horas por semana - nesse caso, com a possibilidade de 6 (seis) horas extras semanais. As horas extras serão 
pagas com o acréscimo de 50% sobre o salário-hora normal. Atualmente, trabalho em regime de tempo parcial é aquele que tem duração 
máxima de 25 horas semanais, e a hora extra é vedada.
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