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o início do mês, o Sincomercio Marília Ne representantes do SESC apresen-
taram ao prefeito Daniel Alonso o imponente 
projeto da unidade do Sesc em Marília. A 
intenção do grupo é que a construção do 
prédio que terá 3 pavimentos comece no 
segundo semestre do ano que vem e seja 
entregue em um ano e meio, ou seja, 2020. 
Ve r e a d o r e s  d a  C â m a r a  M u n i c i p a l 
participaram da reunião. 
Localizada entre as ruas Pedro Serem e 
Antônio Galina, anexo ao Jardim Portal do 
Sol, Zona Sul de Marília a área deve receber 
21.076m² de construção para serviços de 
educação, atendimento, lazer e cultura pelo 
Sesc. O restante do terreno fará parte de área 
de preservação ambiental que ficará sob 
responsabilidade da entidade. O prédio 
ficará ao lado dos vales dos itambés que 
existem no local.
“Esse projeto é maravilhoso, teremos em 
Marília uma das mais belas obras arquitetônicas do interior de São Paulo e talvez do Brasil. Nossos vales são lindos e serão contemplados no 
projeto. Depois de pronto, o Sesc Marília vai se tornar um refúgio para educação, cultura e lazer para a nossa população”, disse o chefe do 
executivo Daniel Alonso. 
O edifício será composto por 3 pavimentos com certificação Ambiental LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), com uma 
área construída coberta de 11.195m² e área construída descoberta de 9.881m². O prédio terá um teatro com 217 lugares, central de 
atendimento, clínica odontológica com 3 consultórios, conjunto aquático descoberto com piscina semiolímpica, recreativa e infantil, ginásio 
coberto, minicampo, quadra de areia área de convivência, 3 salas uso múltiplo, espaço brincar, espaço de tecnologia e artes, biblioteca, turismo 
social, comedoria/lanchonete, loja Sesc, sala de ginástica multifuncional, área infantil externa, setor gerencial e estacionamento com 70 
vagas.
Participaram do encontro o coordenador de planejamento do Sesc-SP, Sérgio Battistelli, o presidente do Sincomercio Marília, Pedro Pavão, a 
arquiteta Cristina de Castro Melo da empresa Teuba Arquitetura e Urbanismo, representantes da Secretária da Cultura, o presidente da Câmara 
de Vereadores Wilson Damasceno e os vereadores, Marcos Rezende, João do Bar, Professora Daniela, Evandro Galete, Maurício Roberto e 
Albuquerque. 
“Em breve, o meu sonho e de milhares de marilienses irá se tornar realidade beneficiando mais de 20 mil comerciários, seus familiares, além de 
toda a comunidade, com certeza esse prédio se tornará um cartão postal de Marília”, disse o presidente do Sincomercio Marília, Pedro Pavão.
O orçamento previsto para construção é de R$ 60 milhões. Segundo o cronograma do Sesc, após essa apresentação oficial será aberta licitação 
para contratação de construtoras para que em seguida seja iniciada a execução do projeto, prevista para o término do segundo semestre de 
2018. A previsão de entrega da obra será de um ano e meio já que a montagem da estrutura será de material pré-moldado com aplicação de 
parafusos.
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omo forma de avaliar a pauta da CConvenção Coletiva do Trabalho 
2017/2018 da classe patronal e 

dos empregados de Marília,  o 
Sincomercio Marília realizou em 23 de 
agosto, assembleia geral com os 
representantes da classe patronal. 
“Para se chegar a um acordo é 
fundamental a participação dos 
empresários para que possamos 
encontrar o ponto de equilíbrio nas 
relações capital e trabalho. Com o 
compromet imento  de  todos ,  a  
negociação será mais rápida e 
chegaremos a um denominador que seja 
interessante para todos”, ressaltou Pedro 
Pavão, presidente do Sincomercio.
Na oportunidade, os empresários 
puderam conhecer as instalações da 
nova sede que em breve será inaugurada 
oficialmente “Estamos finalizando os 
últimos detalhes das obras para que em 
breve possamos inaugurar nossa nova 

s vendas do comércio varejista no Dia dos Pais Acaíram 0,5%, de acordo com estimativa do 
Sincomercio Marília e a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) em parceria com a Boa Vista SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao Crédito), o que 
gerou um faturamento de R$ 280 milhões a menos 
na semana que antecede a data.
A estimativa foi calculada a partir de dados da Boa 
Vista SCPC, por meio de consultas registradas e não 
contabilizam ticket médio. Para a FecomercioSP, os 
resultados da data indicam uma neutralidade, mas 
ainda sinalizam uma movimentação econômica um 
pouco melhor do que a de agosto do ano passado. 
Segundo as entidades, em agosto, o faturamento 
previsto para o varejo no Estado de São Paulo deve 
ser de aproximadamente R$ 60 bilhões. A possível 
expansão no faturamento do setor no período 
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 positiva de elementos determinantes 
do consumo, como a queda notória da inflação, o 
ciclo de cortes na taxa básica de juros e a elevação 
na renda agrícola – em razão do forte aumento de 
exportações de commodities, em que São Paulo tem 
grande presença – fundamentam a melhora nos 
indicadores de confiança dos consumidores, 
gerando, assim, um ambiente favorável ao 
crescimento das vendas.

sede, mas é com grata satisfação que 
convido a todos os empresários para 
participar da assembleia e conhecer em 
primeira mão a comodidade e serviços 
que irá abranger consultórios com 
m é d i c o s  r e n o m a d o s ;  c l í n i c a  
odontológica completa; exames de 
a n á l i s e s  c l í n i c a s ,  i m a g e m  e  
laboratoriais, entre outros atendimentos 
que serão oferecidos com custos 
diferenciados para os empresários e 
extensivo a seus funcionários e 
familiares”, finaliza.
O Sincomercio tem em sua base 
territorial os municípios de Marília, 
Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, 
Echaporã, Garça, Guaimbê, Julio 
Mesquita, Lupércio, Ocauçu, Oriente, 
Oscar Bressane, Pompeia e Vera Cruz.
Mais informações sobre a assembleia 
geral podem ser obtidas pelo telefone: 
(14) 3402-4444 ou pelo email: 
sincovam@fecomercio.com.br

m maio, o comércio varejista na região de EMarília atingiu o faturamento real de R$ 1,043 
bilhão, o maior para o mês desde o início da série 
histórica, em 2008, um crescimento de 5,1% na 
comparação com o mesmo mês de 2016. No 
acumulado dos cinco primeiros meses do ano, houve 
elevação de 6,3%, e nos últimos 12 meses, alta de 
6,7%.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).
Todas as nove atividades pesquisadas apresentaram 
crescimento no faturamento em relação a maio de 

2016, com destaque para os setores de farmácias e perfumarias – 18,1% e colaboração de 1,3 ponto porcentual (p.p.) para o resultado geral –; 
autopeças e acessórios (24% e impacto de 1,1 p.p.) e supermercados (2,6% e contribuição de 1 p.p.).

Nota metodológica
A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no Estado de São Paulo (PCCV) utiliza dados da receita mensal informados pelas empresas 
varejistas ao governo paulista por meio de um convênio de cooperação técnica firmado entre a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
(Sefaz-SP) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 
As informações, segmentadas em 16 Delegacias Regionais Tributárias da Secretaria, englobam todos os municípios paulistas e nove setores 
(autopeças e acessórios; concessionárias de veículos; farmácias e perfumarias; lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e lojas de 
departamentos; lojas de móveis e decoração; lojas de vestuário, tecidos e calçados; materiais de construção; supermercados; e outras 
atividades). 
Os dados brutos são tratados tecnicamente de forma a se apurar o valor real das vendas em cada atividade e o seu volume total em cada região. 
Após a consolidação dessas informações, são obtidos os resultados de desempenho de todo o Estado.

omo entidades representativas de milhões de Cmicros e pequenas empresas dos setores de 
serviço, comércio e turismo, o Sincomercio Marília e 
a Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) 
mais uma vez reafirmam ser frontalmente contra a 
intenção de aumento dos tributos em 2018 e, 
principalmente, a criação de novos impostos para 
vigorar em 2017, em especial tributando lucros e 
dividendos. Para as entidades, tais intenções devem 
impactar negativamente sobre as micros e pequenas e 
empresas, colocando em risco, em muitos casos, até 
mesmo a sua viabilidade financeira.
É preciso considerar que, em especial o segmento de 
serviços, é composto majoritariamente por empresas 
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de micro e pequeno portes, com enorme responsabilidade pela criação e geração de milhões de empregos no país. Impor um novo tributo a esse 
segmento significa colocará em risco até mesmo sua sobrevivência, uma vez que o lucro desses estabelecimentos na maioria dos casos é o 
salário na maioria das vezes do único proprietário, que tem no negócio sua alternativa exclusiva de renda.
Segundo as Entidades, impor mais um pesado custo a esse setor, justamente em um momento em que a economia necessita da força das 
pequenas e microempresas para atenuar a taxa recorde de 13 milhões de desempregados é, no mínimo, um despropósito e uma injustiça social 
inadmissíveis. Isso significa colocar em risco sua sobrevivência, uma vez que o lucro desses estabelecimentos, em grande parte dos casos, é o 
salário do único proprietário, que tem no negócio sua alternativa exclusiva de renda, sem garantias trabalhistas e com o ônus pleno do risco.
As entidades reiteram que, antes de insistirem na elevação da enorme carga tributária do pais, as autoridades devem buscar rever a dimensão 
que o estado brasileiro atingiu e procurar a redefinição estrutural da máquina administrativa que jamais deixou de aumentar ao longo dos 
últimos anos, impondo ao país um custo que já ultrapassou o limite da capacidade contributiva da sociedade. Qualquer aumento dessa carga 
tributária gigantesca vai apenas engordar ainda mais o estado brasileiro e perpetuar a necessidade crescente de retirar recursos da população 
para sua manutenção, afastando investimentos, retirando competitividade, reduzindo a produtividade e condenando o Brasil a pertencer 
distante da sua meta de crescimento sustentável e saudável.

 Sincomercio Marília em breve passará a contar com estrutura de saúde Oqualificada para melhor atender os empresários, bem como seus funcionários e 
familiares. São vários especialistas que abrangem consultórios com médicos 
renomados; clínica odontológica completa; exames de análises clínicas, imagem e 
laboratoriais, entre outros atendimentos que serão oferecidos com custos 
diferenciados.
“Entendemos que nossos associados, seus funcionários e familiares merecem uma 
estrutura adequada no que diz respeito à saúde e, com essa parceria que entra em sua 
fase final de validação, iremos em breve proporcionar atendimento completo e 
adequado às suas necessidades”, destaca Pedro Pavão presidente do Sincomercio 
Marília.
O Sincomercio tem em sua base territorial os municípios de Marília, Álvaro de 
Carvalho, Alvinlândia, Echaporã, Garça, Guaimbê, Julio Mesquita, Lupércio, 
Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Pompeia e Vera Cruz.
Mais informações sobre os serviços de especialidades podem ser obtidas pelo 
telefone: (14) 3402-4444 ou pelo email: sincovam@fecomercio.com.br

Serviços que em breve serão oferecidos pelo Sincomercio Marília

 Laboratoriais
 Raio X e Imagem
 Médicos de diversas especialidades
 Clínica odontológica com especialidades em 
- Tratamento ortodôntico 
- Implantodontia
- Prótese dentária 
- Clínico geral
- Restauração
- Clareamento dental
- Raspagens e Profilaxia
- Exodontias

Logística Reversa Logística Reversa 

sadas  em quase  todos  apare lhos Ueletroeletrônicos, as pilhas e baterias 
portáteis contém metais pesados, como cádmio, 
mercúrio e o chumbo, que quando dispensados 
no lixo comum podem contaminar o solo, cursos 
d'água, podendo chegar às plantações. 
A reciclagem desses produtos pós-consumo 
ainda não faz parte do cotidiano dos brasileiros, 
mas um importante passo foi dado nessa direção 
com o lançamento da Plataforma de Logística 
Reversa da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), por meio do Conselho de 
Sustentabilidade. O site é destinado a 
consumidores, comerciantes e sindicatos e traz 
informações detalhadas para cada um dos 
públicos.
Através da ferramenta, os consumidores 
encontram os pontos de entrega mais próximos. 
A plataforma pode ser acessada pelo link: 
w w w . f e c o m e r c i o . c o m . b r / p r o j e t o -
especial/logistica-reversa/
Segundo a Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee), parceira da 
FecomercioSP no projeto, e que mantém o 
Programa Abinee Recebe Pilhas desde 2010, o 
v o l u m e  d e  c o l e t a  t e m  a u m e n t a d o 
consideravelmente a cada ano e deve ficar ainda 
maior com a adesão do comércio no Estado de 
São Paulo. O Sistema de Logística Reversa de 
Pilhas e Baterias Portáteis estabelecido pelo 
Termo de Compromisso assinado entre a 
FecomercioSP, Abinee, e o governo do Estado 
de São Paulo (por meio da Secretaria do Meio 
Ambiente – SMA – e da companhia ambiental, 
Cetesb) prevê o recebimento desses produtos 
entregues pelo consumidor ao comércio e seu 
encaminhamento aos fabricantes e importadores 
para a reciclagem e disposição ambientalmente 
adequada dos rejeitos. É possível reciclar quase 
a totalidade dos materiais contidos nas pilhas e 
baterias portáteis.
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e acordo com a Instrução Normativa RFB nº D1.713 que dispõe sobre o parcelamento de 
débitos devidos pelo Microempreendedor Individual 
(MEI),  apurados na forma do Sistema de 
Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos 
Tributos abrangidos pelo Simples Nacional 
(SIMEI), traz uma oportunidade do MEI quitar suas 
dívidas em número de prestações superiores ao 
parcelamento ordinário (60 parcelas).

Seguem abaixo as principais regras deste 
parcelamento:

Débitos parceláveis
Os débitos com a Receita Federal, apurados na forma 
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do SIMEI, até a competência de maio de 2016.

Tais débitos incluem, ainda, os seguintes:

 Débitos ainda não constituídos, desde o MEI apresente as Declarações Anuais Simplificadas para o Microempreendedor Individual 
(DASN-SIMEI) relativas às competências a serem incluídas no parcelamento, até 5 (cinco) dias úteis antes do pedido de parcelamento;
 Débitos com exigibilidade suspensa em decorrência de discussão administrativa ou judicial, desde que desistam das correspondentes ações 
em discussão; 
 Débitos não exigíveis a título de contribuição previdenciária, para fins de contagem da carência para obtenção dos benefícios 
previdenciários.
Para os débitos com exigibilidade suspensa, o MEI deverá comparecer à Receita Federal de seu domicílio até 2 de outubro de 2017 e 
comprovar a desistência expressa e irrevogável da impugnação, recurso ou ação judicial.

Débitos não parceláveis
Não estão incluídos neste parcelamento:

 Débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU);
 Débitos relativos ao ICMS e ao ISS inscritos em dívida ativa do respectivo ente;
 Multas por descumprimento de obrigação acessória;
 Débitos relativos à contribuição previdenciária descontada de empregado ou decorrente de sub-rogação, nem àqueles cujos fatos geradores 
tenham ocorrido antes da opção pelo SIMEI.

Adesão
Prazo: o pedido de parcelamento teve início no dia 3 de julho e deverá ser apresentado até às 20h do dia 2 de outubro de 2017.
Local: exclusivamente no site da Receita Federal ( ) no e-CAC ou no portal do Simples Nacional http://rfb.gov.br
( ).www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/

Pagamento
Prestações: até 120 parcelas, observado o valor mínimo de R$ 50,00 cada parcela.

Vencimento:
A 1ª prestação vencerá no menor prazo entre:

 2º dia após o pedido de parcelamento;
 Data de vencimento da multa de ofício, ainda não vencida, que esteja consolidada no parcelamento;
 O último dia útil do mês do pedido de parcelamento; 
 O dia 2 de outubro de 2017.

A partir 2ª parcela, as prestações vencerão no último dia útil de cada mês.

Reduções (multa de ofício)
Na consolidação da dívida, que resultará da soma do principal, multas de mora e de ofício e dos juros, serão aplicadas as reduções das multas de 
lançamento de ofício nos seguintes percentuais:

 40%, se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; ou 
 20%, se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de 
primeira instância.

O coordenador de planejamento do Sesc-SP, Sérgio 
Battistelli com o Prefeito de Marília, Daniel Alonso e 
Pedro Pavão, presidente do Sincomercio Marília
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