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omo forma de oferecer um atendimento Cmédico e odontológico de excelência, o 
Sincomercio Marília conta com estrutura de 
saúde qualificada para melhor atender os 
empresários, bem como seus funcionários e 
familiares. Os atendimentos acontecem via 
agendamento prévio na sede do Sincomer-
cio, localizado na Avenida Carlos Gomes, 
427 – Centro ou pelo telefone: (14) 3316-
2220.
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. 
“A parceria com os especialistas, além de 
qualificar o atendimento de maneira geral, 
tem especial importância para nós por trazer 
tranquilidade para nossos associados, seus 
funcionários e familiares que merecem uma 
estrutura adequada no que diz respeito à saúde”, ressalta Pedro Pavão presidente do Sincomercio Marília.
Mais informações sobre os serviços de especialidades podem ser obtidas pelo telefone: (14) 3316-2220 ou pelo email: 
sincovam@fecomercio.com.br

Serviços e especialidades oferecidas pelo Sincomercio Marília
 Exames por imagem (Ultra Rad)
 Laboratoriais (Laboratório São Francisco)
 Especialidade médicas
  Dra. Viviane Ferreira Gali - Clínica Geral
  Dr. Gabriel Ferreira Gomes - Urologista
  Dr. Bruno Daniel Ferrari - Cardiologista       
Clínica odontológica sob a coordenação da Dra. Candice Bruna Sá Paes
Especialidades: 
 Tratamento ortodôntico; 
 Implantodontia; 
 Prótese dentária; 
 Clínico geral
 Restauração
 Clareamento dental
 Raspagens e Profilaxia
 Exodontias
Especialistas na clínica odontologia responsáveis pelos atendimentos: Dra. Adriane Aparecida Dias do Amaral; Dr. Geraldo Fabrício de Sá 
Filho; Dra. Érika Neme Gregório e Dra. Candice Bruna Sá Paes.
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FaturamentoFaturamento

m junho, o comércio varejista na Eregião de Marília atingiu o 
faturamento real de R$ 1,054 

bilhão, o maior para o mês desde o início 
da série histórica, iniciada em 2008, um 
crescimento de 5,3% na comparação 
com o mesmo mês de 2016. No 
acumulado do primeiro semestre do ano, 
houve elevação de 6,1%, e nos últimos 
12 meses, alta de 6,5%. 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).
Entre as nove atividades pesquisadas, 
apenas os setores de outras atividades (-
0,4%) e materiais de construção (-0,3%) 
apresentaram queda no faturamento em 
relação a junho de 2016 e, em conjunto, 
impactaram negativamente com 0,1 
ponto porcentual para o resultado geral.
Em contrapartida, os destaques positivos 
ficaram por conta das atividades de 
farmácias e perfumarias (22,9%); 
autopeças e acessórios (21,6%); e 

om o objetivo de disseminar o conhecimento e Cpromover o diálogo acerca do tema da 
pirataria no Brasil, a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo – 
FecomercioSP lança cartilha de combate à 
pirataria.
Estima-se que no Brasil, hoje, a evasão fiscal gira 
em torno de R$ 40 bilhões ao ano, conforme dados 
da Associação Brasileira de Combate à 
Falsificação. 
Apesar de todos os danos causados à economia, 
gerando um grande prejuízo aos cofres públicos e à 
iniciativa privada, verifica-se que a discussão 
sobre o tema tem sido banalizada, havendo uma 
crescente tolerância das autoridades públicas, 
enfraquecendo a confiança no Estado e 
contribuindo de forma negativa para o 
desenvolvimento econômico. 
Dessa forma, a cartilha, busca a conscientização da 
importância de trabalhar o assunto com toda a 
sociedade, demonstrando o impacto dos mercados 
ilícitos no setor produtivo, com a consequente 
queda no faturamento e a perda de investimentos, 
bem como a motivação dos consumidores na 
aquisição desses produtos. 
A publicação também traz a criação de medidas de 
prevenção e controle, que passam necessariamente 
pelas reduções da carga tributária e da informa-
lidade, pelas políticas públicas consistentes, pela 
conscientização dos consumidores e pelo aumento 
da fiscalização.
Gratuita, a cartilha de combate à pirataria está 
disponível no Portal da FecomercioSP, no link: 
http://www.fecomercio.com.br/institucional/bibli
oteca/cartilhas

supermercados (4,4%), que, juntas, 
con t r ibu í r am com 4 ,2  pon tos  
porcentuais para elevar as vendas do 
varejo em junho.
“Mesmo com resultados satisfatórios, 
ainda temos um cenário com ajustes no 
mercado de trabalho, desemprego e 
elevação de tributos o que atinge 
diretamente o comportamento do 
consumidor, tornando-o ainda mais 
cauteloso. No fim do ano, o 13º salário e 
vendas natalinas irão contribuir para o 
aumento nas vendas, mas o momento 
ainda não reflete a retomada positiva da 
economia”, ressalta Pedro Pavão, 
presidente do Sincomercio.

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).

om a Política de Resíduos Sólidos (Lei nº C12.305/2010), a Resolução 045/2015 da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
– SMA e a Resolução CONAMA 401/2008, é 
necessário que os estabelecimentos comerciais se 
adequem às normas de coleta de pilhas e baterias por-
táteis pós-consumo, entregues pelos consumidores.
Assim, visando atender ao que determina a 
legislação, e sobretudo, apoiar o desenvolvimento de 
uma sociedade mais consciente e informada sobre as 
questões ambientais, o Sincomercio Marília conta 
com ponto de entrega secundário para o descarte de 
pilhas e baterias portáteis, recolhidas pelo comércio. 
Assim, sindicatos e comerciantes participam da 
logística reversa, evitando riscos à saúde e 
promovendo a preservação do meio ambiente.

Para participar, os comerciantes devem aderir ao Termo de Compromisso por meio da plataforma da FecomercioSP, totalmente dedicada ao 
tema, no link www.fecomercio.com.br/projeto-especial/logistica-reversa/
O comerciante de pilhas e baterias portáteis (ponto de entrega primário) pode descartar quantidades de até 10 kg no Sindicato. A partir daí uma 
empresa especializada fará a retirada desses produtos e promoverá a destinação final ambientalmente adequada.
Pilhas e baterias portáteis usadas devem ser mantidas em sacos plásticos ou embalagens plásticas até serem levadas ao ponto de entrega. Os 
comerciantes receberão e armazenarão os produtos, que serão encaminhados ao Sincomercio. Já no caso das baterias automotivas, de 
motocicletas, de embarcações ou industriais, o comerciante que efetua a troca, fica com a bateria usada, à qual será retirada pelos 
distribuidores ou fabricantes e importadores, a fim de que procedam à reciclagem e à disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Vale lembrar que a Logística Reversa é uma obrigação para os estabelecimentos de todo o País que comercializam pilhas e baterias portáteis, 
de acordo com a Resolução Conama 401/2008.
O Sincomercio Marília está localizado na Avenida Carlos Gomes, 427 e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3402-4444 ou pelos emails  e logisticareversa@fecomercio.com.br
sincovam@fecomercio.com.br

Logística Reversa
A Resolução Conama 401/2008 obriga os estabelecimentos de todo o País que comercializam pilhas e baterias portáteis a receber dos 
consumidores esses produtos pós-consumo e encaminhá-los para a destinação ambientalmente adequada, de responsabilidade do fabricante 
ou importador. Tal responsabilidade foi reforçada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, e pela Resolução 
045/2015 da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA).
Para cumprir as determinações legais e auxiliar a manter o equilíbrio ambiental, basta aderir ao Termo de Compromisso por meio do 
formulário no endereço:  e colocar http://www.fecomercio.com.br/projeto-especial/logistica-reversa/pilhas-e-baterias-portateis/comerciante
em prática as instruções para se tornar um ponto de entrega do Sistema de Logística Reversa de Pilhas e Baterias Portáteis pós-consumo.

Impactos Ambientais
O consumidor não pode descartar as pilhas e baterias portáteis pós-consumo no lixo doméstico, mesmo quando este é coletado pelo serviço 
público de limpeza urbana e disposto em aterros adequados, porque as pilhas e baterias portáteis vencidas ou usadas, chamadas de pós-
consumo, são consideradas resíduos perigosos e podem apresentar riscos à saúde humana e ao meio ambiente em caso de fabricação e descarte 
inadequados.
Os possíveis impactos ambientais derivados de pilhas e baterias portáteis pós-consumo descartadas incorretamente são: contaminação de 
solo, lençóis freáticos e cursos d'água, o que atinge, consequentemente, os ecossistemas e toda a sociedade. Por isso, a Resolução Conama 
401/2008 estabeleceu os limites máximos de metais que podem ser utilizados na composição das pilhas e baterias portáteis comercializadas no 
território nacional, além de recomendar que todas as pilhas e baterias portáteis sejam descartadas em locais adequados para prevenir os 
possíveis impactos negativos e estimular a recuperação de recursos naturais por meio da reciclagem desses resíduos. 
As pilhas e baterias portáteis pós-consumo devem ser mantidas em sacos plásticos ou embalagens plásticas, a fim de evitar vazamento ou 
exposição à umidade. Essa recomendação deve ser seguida também no transporte até o ponto de entrega.
É possível reciclar quase a totalidade dos materiais contidos nas pilhas e baterias portáteis. Assim, qualquer outra forma de destinação final, 
que não seja a reciclagem, é inadequada e representa grande perda de recursos econômicos, naturais e energéticos.

 governo federal anunciou recentemente um Oamplo e ambicioso pacote com 57 projetos a 
serem oferecidos à iniciativa privada. O megapacote 
faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI), criado em 2016. Entre os novos ativos que 
serão concedidos ao setor privado, estão a Eletrobras 
e a Casa da Moeda, além de aeroportos, terminais 
portuários, linhas de transmissão de energia elétrica, 
rodovias e ferrovias, entre outros. A estimativa de 
arrecadação é de, aproximadamente, R$ 60 bilhões.
O anúncio de privatizações ou concessões de 
serviços públicos ao setor privado não é novidade no 
cenário brasileiro, mas sempre causa impacto e 
provoca debates e posicionamentos contrários e 
favoráveis. Foi assim nos anos de 1990, durante o 
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governo Fernando Henrique Cardoso, e no período de 2011 a 2014, na gestão Dilma Rousseff. Agora, o assunto surge em um quadro mais 
complexo, no qual desponta o grave problema fiscal em meio às crises política e econômica.  
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e o Sincomercio Marília entendem ser 
inegável a perda da capacidade do setor público de gestão e de investimento na economia, mesmo em setores básicos de sua competência. Essa 
realidade tem servido para justificar a maior presença do capital privado em setores de infraestrutura, em projetos necessários para a desejada 
retomada do crescimento e do emprego.
Mesmo diante desse quadro, obstáculos inviabilizam transferências de atividades do Estado ao setor privado, quase sempre mantidas lentas ou 
incertas. Barreiras, interesses políticos e corporativos, burocracia e outras formas de resistência se sobrepõem a objetivos maiores e impedem 
que o País trilhe o caminho da eficiência e da modernidade, possibilitando que as empresas se tornem mais competitivas.
Além desses entraves, os programas de privatizações ou concessões de serviços públicos têm sido marcados por improvisos, recorrência de 
equívocos, discutível qualidade nos estudos técnicos e na concepção dos projetos, além de questões regulatórias com regras pouco claras e da 
interferência estatal indevida. Tudo isso gera instabilidade e insegurança jurídica, o que amplia riscos e afasta o interesse dos investidores 
privados – nacionais e estrangeiros.
Para a FecomercioSP e o Sincomercio Marília, está claro que programas no campo das privatizações – vendas, concessões ou parcerias 
público-privadas – são necessários e merecem apoio. A implementação dos projetos, no entanto, não pode ser justificada apenas por sua 
importância como fonte de receita visando ao equilíbrio fiscal. Deve, acima de tudo, ser pautada por princípios e vontade política, voltados à 
redução e ao saneamento do Estado, ao permanente equilíbrio fiscal e orçamentário, à boa administração pública e à qualidade dos serviços 
oferecidos à sociedade.

Projeto especial
Sobre o assunto, a Federação e o Sincomercio Marília disponibilizam um especial multimídia sobre parcerias público-privadas (PPPs), que 
podem ser um bom recurso para ajudar no desenvolvimento do País em diversos setores por possibilitar a união do governo e das empresas na 
realização de grandes obras, como rodovias, ferrovias e hospitais, entre outros.
Nesse projeto especial, especialistas ouvidos pela Entidade expõem a necessidade de aprimoramento da Lei nº 11.079, conhecida como Lei 
das PPPs, em vigor desde dezembro de 2004 e criada com o objetivo de estimular essa modalidade de parceria entre o setor público e a 
iniciativa privada. 
O projeto está disponível no link: http://www.fecomercio.com.br/projeto-especial/lei-das-ppps
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 comércio varejista na região de Marília Odeve perder cerca de R$ 56,8 milhões no 
segundo semestre do ano, em razão dos cinco 
feriados nacionais e pontes, segundo estimativas 
do Sincomercio Marília e da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP). Esse montante é 
20,9% maior do que o dado projetado no mesmo 
período de 2016.
O setor de supermercados deve perder em torno 
de R$ 29,6 milhões, em decorrência de feriados e 
pontes do segundo semestre, crescimento de 
19,3% em relação a 2016. O segmento de outras 
atividades pode perder cerca de R$ 17,8 milhões, 
alta de 21,2% na comparação com os seis últimos 
meses do ano passado.
As perdas apuradas pelo segmento de farmácias e 
perfumarias devem atingir R$ 5,1 milhões, 
elevação de 33% na comparação com o mesmo 
período de 2016 – a maior do varejo em Marília. 
Também devem registrar perdas as lojas de 
vestuário, tecidos e calçados (aproximadamente 
R$ 3,5milhões e crescimento de 16,7% na 
comparação com 2016) e as lojas de móveis e 
decoração (em torno de R$ 674 mil, alta de 
22,1%).
Nos cálculos, o Sincomercio Marília e a 
FecomercioSP desconsideraram feriados 
estaduais e municipais, que também prejudicam, 
em média, a atividade comercial. Na análise das 
Entidades, após dois anos de forte recessão 
econômica – com retrações do PIB de 3,8%, em 
2015, e 3,5%, em 2016 –, o número excessivo de 
feriados e pontes deveria ser revisto, a fim de 
contribuir para o aumento da produtividade da 
economia.

Impacto estadual
O comércio varejista do Estado de São Paulo deve 
perder em torno de R$ 2,3 bilhões em 2017, por 
conta dos feriados nacionais e pontes. Esse 
montante é 17,9% maior do que o dado projetado 
no mesmo período de 2016, quando o varejo de 
São Paulo deixou de faturar cerca de R$ 2,013 
bilhões por conta dos feriados.
O setor de supermercados é o que deve 
contabilizar a maior perda, cerca de R$ 1 bilhão, 
cifra 14,5% maior em relação a 2016. Estima-se 
que o segmento de outras atividades perderá cerca 
de R$ 690,3 milhões, 18,1% superior do valor 
registrado no segundo semestre de 2016.
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s inscrições para a sexta edição do APrêmio Fecomercio de Susten-
tabilidade seguem abertas até a segunda 
quinzena de novembro e podem ser reali-
zadas  exc lu s ivamen te  pe lo  s i t e 
www.fecomercio.com.br/premio 
O objetivo é premiar inciativas que 
coloquem em prática, em diversos níveis, 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da Organização das 
Nações Unidas (ONU), tema desta 
edição.
Podem se inscrever para a premiação 
projetos de integrantes da administração 
direta ou indireta de órgãos de públicos, 
nos Três Poderes, nas esferas federal, 
estadual ou municipal. Caso o trabalho 
tenha sido desenvolvido por diversos 
atores que contemplem mais de uma 
categoria prevista no prêmio, o trabalho 
deverá ser inscrito em apenas uma, sob 
pena de desclassificação.
No ato da inscrição e após o pre-
enchimento das informações solicitadas, 
o conteúdo do trabalho poderá ser 
alterado a qualquer tempo para receber 
novas informações, dentro do período 
vigente para as inscrições.
O participante deverá informar qual ou 
quais Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável o seu trabalho atende, 
conforme regras do regulamento, e 
também em qual estágio está o projeto 
apresentado, entre concepção (quando o 
trabalho foi escrito, mas ainda não iniciou 
suas atividades), implantação (fase inicial 
de atividades), operação (em pleno 
funcionamento) e replicação (quando o 
trabalho já concluiu as fases anteriores e 
está em condições de ser replicado).
Também serão aceitos trabalhos das 
outras categorias: Empresa (micro-
empresa,  pequena/média,  grande 
empresa de comércio, serviços e 

turismo); Entidades Empresariais 
(sindicatos e entidades de classe, 
confederações e federações, de todos os 
s e to re s  econômicos ) ;  Academia 
(professores universitários em atividade e 
estudantes regularmente matriculados em 
cursos de graduação e de pós-graduação); 
Indústria; e Academia e Reportagem 
Jornalística (rádio/TV, jornalismo 
impresso e jornalismo online).
O processo geral de julgamento dos 
trabalhos inscritos ocorrerá entre 
novembro de 2017 e fim de janeiro de 
2018. 
Os projetos serão analisados pelas bancas 
julgadoras para definição de três 
finalistas em cada uma das seis categorias 
concorrentes, de acordo com os critérios 
previstos no regulamento do prêmio, 
disponível no site. A relação dos finalistas 
será veiculada pelo mesmo site em 
fevereiro de 2018.
Os trabalhos vencedores de cada cate-
goria receberão títulos de capitalização 
ou previdência no valor de R$15 mil e o 
troféu do 6º Prêmio Fecomercio de 
Sustentabilidade durante a cerimônia de 
premiação, prevista para março de 2018. 
Também serão reconhecidos os trabalhos 
classificados em segundo e terceiro 
lugares. 

Sobre o Prêmio 
Em sua  sex ta  ed ição ,  o  P rêmio 
Fecomercio de Sustentabilidade é 
tradicionalmente organizado pelo Con-
selho de Sustentabilidade da Federação. 
O concurso cultural tem como base o 
fomento de boas ideias e práticas, com o 
compromisso ético de apontar caminhos, 
atuar como guia e liderar o movimento de 
implantação de conceitos de susten-
tabilidade em empresas e entidades do 
seu campo de relacionamentos.
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