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uas noites de importantes considerações a respeito do cenário que mudou os rumos do trabalho a partir da reforma trabalhista (Lei nº D13.467/2017). Disso tratou as palestras “Reforma Trabalhista - O que muda para empresas e empregados com as novas regras”, 
realizadas no auditório do Sincomercio Marília em 24 e 27 de novembro. 
Com a presença de mais de 150 pessoas, entre empresários; contadores; assistentes de Recursos Humanos; advogados e público externo, os 
eventos, promovidos pelo Sincomercio Marília em parceria com a Marinho Advogados Associados, foram conduzidos pelo Dr. Gabriel 
Calvet, Juiz Federal do Trabalho da 15ª região e por Dra. Patricia Therezinha de Toledo, Juíza Federal do Trabalho em São Paulo.
Nas palestras foram abordadas questões relacionadas às jornadas de trabalho parcial e temporária; banco de horas; férias fracionadas, além da 
inclusão da jornada intermitente e o Teletrabalho; intervalo intrajornada, demissão em acordo; definição de quais acordos coletivos de 
trabalho poderão se sobrepor à CLT, entre outros tópicos que foram abordados com intuito de elucidar o público presente sobre os principais 
aspectos da Reforma Trabalhista que chega para modernizar e flexibilizar a legislação.
Pedro Pavão, presidente do Sincomercio Marília ressaltou a importância das palestras “A Reforma Trabalhista é um grande avanço para o País 
e que irá impactar de forma positiva as relações de trabalho, bem como a nossa economia. Agradeço imensamente a presença dos juízes que de 
forma clara e objetiva esclareceram as principais dúvidas sobre o tema”, diz.
“A Reforma Trabalhista trouxe muitas mudanças tanto no direito do trabalhador como no processual. Para nós foi uma honra poder ter 
contribuído para um evento tão importante que veio para oferecer uma melhor compreensão sobre as principais alterações legislativas que 
antes eram ponto de discordância para empresários, funcionários e advogados”, ressalta Daniela Marinho, responsável pelo departamento 
jurídico do Sincomercio Marília.
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Curso SENACCurso SENAC

 mês de novembro marcou a Oconclusão da turma do curso de 
a u x i l i a r  d e  e s c r i t ó r i o ,  

promovido pelo Sincomercio Marília 
em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial de Marília 
(SENAC). 
23 alunos concluíram a formação 
gratuita composta por 160 horas, e 
contemplou jovens cursando ensino 
fundamental e com renda per capita de 
até 2 salários mínimos.
Responsável por fazer as tarefas 
cotidianas, o auxiliar de escritório se 
encarrega de toda a parte burocrática da 
empresa. 
Para tanto, a preparação planejada vai 
além das rotinas de escritório, mas no 
empoderamento dos profissionais com 
autonomia e competência para que eles 
se adequem às tarefas de rotina, 
pautando-se sua atuação profissional por 

 Sincomercio Marília e o Sincomerciários Ocontinuam em processo de negociação referente 
à assinatura da Convenção Coletiva do Trabalho da 
cidade de Marília 2017/2018 com data-base em 1º de 
setembro.
Procurando uma solução que atenda aos anseios das 
classes patronal e dos empregados, os representantes 
das categorias o impasse para essa assinatura está nas 
adequações sobre a Reforma Trabalhistas que devem 
se adequar às cláusulas vigentes na CCT atualmente.
Ao que diz respeito aos aumentos, já houve consenso 
que será de 1,73% de acordo com o INPC acumulado 
do período de setembro de 2016 a agosto de 2017.
“Estamos mantendo um diálogo amigável com o 
representante da categoria dos empregados e 
acreditamos que chegaremos a um denominador que 
seja interessante para todos. Dessa forma, os 
comerciários, comerciantes e os contabilistas de 
nossa cidade não serão prejudicados”, destaca Pedro 
Pavão, presidente do Sincomercio.
Convém lembrar que, até que seja realizada nova 
Convenção Coletiva, prevalece em vigor a última 
(2016/2017), em virtude da previsão contida no 
parágrafo único da cláusula 44 que dispõe: “Os 
efeitos desta norma se estenderão até a celebração 
de nova Convenção Coletiva de Trabalho”, portanto 
suas cláusulas permanecem inalteradas no que diz 
respeito aos aumentos salariais, abertura do comércio 
aos feriados e Repis.

princípios de sustentabilidade e ética.
Durante o curso, os alunos tiveram a 
o p o r t u n i d a d e  d e  d e s e n v o l v e r  
habilidades voltadas para a melhoria do 
ambiente de trabalho de forma planejada 
e organizada, por meio da compreensão 
dos processos e da utilização de 
ferramentas de informática adequadas à 
e x e c u ç ã o  d e  s u a s  f u n ç õ e s ,  
estabelecendo prioridades e controlando 
os resultados a fim de obter qualidade no 
trabalho e na vida. 
Pedro Pavão, presidente do Sincomercio 
Marília participou da cerimônia de 
encerramento e agradeceu a todos pelo 
interesse demonstrado ao curso. “Que o 
compromisso firmado por esses jovens 
seja levado para a vida toda e que, em 
breve seja possível a eles entrarem no 
mercado de trabalho que, com certeza 
vão se abrir em muitas oportunidades 
após o curso”, destacou.

 Sincomercio Marília é, agora, um ponto de Oentrega 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, lançada em junho e totalmente no 
link: http://www.fecomercio.com.br/projeto-
especial/logistica-reversa/pilhas-e-baterias-
portateis/comerciante.
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.
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. 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.

m 29 de novembro, os associados do Sindicato Edo Comercio Varejista de Marília – Sincomercio 
elegeram a nova diretoria para o mandato de 2018 / 
2022.
Uma única chapa foi inscrita para o pleito, composta 
pelos associados: Pedro Pavão; Eduardo Kiyoshi 
Kawakami; Celso Olivier de Souza; Luiz Tallero 
Garcia; Paulo Querino da Paixão; Vanderlei Souza 
Azevedo; Flávio Felice Di Fiore; Jorge Luiz Claviço; 
Flávio Felice Di Fiore Júnior; Webber Jo Ibara; 
Wilson Mattar e Jefferson Sanches Gravena.
Segundo Pedro Pavão, atual presidente do 
Sincomercio ,  a  chapa única  demonstra  a 
credibilidade e confiança dos associados da entidade 
pelo trabalho desenvolvido pela diretoria que luta em 
prol de melhores condições para a categoria.

Eleição para escolha de nova diretoria 
do Sincomercio Marília tem chapa única

Eleição para escolha de nova diretoria 
do Sincomercio Marília tem chapa única

Gestão focada no desenvolvimento do varejo

Além de trabalhar por melhores condições ao que diz respeito a Convenção Coletiva do Trabalho que visa oferecer soluções que atendam de 
forma indistinta os anseios das classes patronal e dos empregados, ao longo dos anos, o Sincomercio Marília, presidido atualmente por Pedro 
Pavão, bem como toda a diretoria, se manteve atuante nas questões voltadas ao crescimento e fortalecimento do comércio varejista.
Recentemente o Sincomercio, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), adquiriu uma sede própria focada exclusivamente na promoção da inovação e relacionamento. A nova sede, conta com uma 
ampla área que abriga consultórios médicos e odontológicos com profissionais renomados que trazem serviços com valores diferenciados e de 
qualidade para levar ainda mais tranquilidade para seus associados, extensivo a colaboradores e familiares que merecem uma estrutura 
adequada no que diz respeito à saúde.
Já o SESC em Marília que começa a avançar de forma significativa trará para a cidade uma estrutura completa voltada ao entretenimento 
cultural, lazer, educação, saúde e na prática de atividades desportivas. A unidade terá um teatro; clínica odontológica; conjunto aquático com 
piscina semiolímpica, recreativa 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. O complexo irá beneficiar mais de 20 mil comerciários, seus 
familiares, além de toda a comunidade.
Informações a respeito da eleição da nova diretoria podem ser obtidas na sede do Sindicato, localizada na Avenida Carlos Gomes, 427 ou 
através do telefone: (14) 3402-4444 e email: sincovam@fecomercio.com.br

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.

Serviços médicos odontológicos e especialidades
 Exames por imagem (Ultra Rad)
 Laboratoriais (Laboratório São Francisco)

Especialidade médicas
  Dra. Viviane Ferreira Gali - Clínica Geral
  Dr. Bruno Daniel Ferrari - Cardiologista 
Dr. Ricardo de Alvares Goulart – Gastroenterologia, Coloproctologia e Cirurgião Geral       

Especialidades odontológicas 
 Tratamento ortodôntico; Implantodontia; Prótese dentária; Clínico geral; Restauração; Clareamento dental; Raspagens e Profilaxia; 
Exodontias.
Especialistas na clínica odontologia responsáveis pelos atendimentos: Dra.  Candice Bruna Sá Paes; Dra. Adriane Aparecida Dias do 
Amaral; Dr. Geraldo Fabrício de Sá Filho e Dra. Érika Neme Gregório

Medicina do Trabalho com Santili Segurança e Medicina do Trabalho
 Atestado de Saúde Ocupacional (Admissional; Periódico; Demissional; PCMSO; PPRA; PPP)

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
 Emissão de carteirinhas SESC
SESC Bertioga (Excursões)

FaturamentoFaturamento

m agosto, o comércio varejista na região de EMarília atingiu o faturamento real de R$ 1,1 
bilhão, o maior para o mês desde o início da série 
histórica, em 2008 – um crescimento de 3,2% na 
comparação com o mesmo mês de 2016. Apesar 
do crescimento, a região obteve o pior 
desempenho no Estado de São Paulo. No 
acumulado dos oito primeiros meses do ano, 
houve elevação de 5,6%, 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).
Entre as nove atividades analisadas na pesquisa, 
t rês  segmentos  mostraram retração no 
faturamento, na comparação com o mesmo mês 
de 2016. Os setores de lojas de vestuário, tecido e 
calçados (-3,4%); materiais de construção (-
2,6%); e supermercados (-1,5%), que, juntos, 
impactaram negativamente com 1 ponto 
porcentual (p.p.) para o resultado geral.
Os segmentos de farmácias e perfumarias (21,1% 
e colaboração de 1,4 p.p.); concessionárias de 
veículos (14,9% e contribuição de 1 p.p.); e 
autopeças e acessórios (13,9% e impacto de 0,6 
p.p.) foram os destaques das vendas do comércio 
na região em agosto.
Apesar de otimista, Pedro Pavão, presidente do 
Sincomercio Marília pondera que o momento 
econômico devido aos altos índices de inflação 
para o varejo ainda exige cautela “Ainda é preciso 
colocar a casa em ordem para incentivar os 
investimentos e, assim, dar início a um novo 
círculo virtuoso. Dessa forma será possível 
avaliar com precisão se a economia de nossa 
região se estabilizou”, ressalta.

Desempenho estadual
Em agosto, as vendas do comércio varejista no 
Estado consolidaram a recuperação do consumo, 
com taxas crescentes de expansão. No mês, as 
vendas no varejo paulista cresceram 6,5% em 
relação ao mesmo mês do ano passado. Foi a 
quinta maior cifra registrada para o mês desde o 
início da série histórica, em 2008. O comércio 
varejista faturou R$ 52,1 bilhões no período, R$ 
3,2 bilhões acima do apurado em agosto de 2016. 

m setembro, o comércio varejista na Eregião de Marília criou 7 postos de 
trabalho, resultado de 1.520 admissões 
contra 1.513 desligamentos. Em 12 
meses, foram eliminados 384 empregos 
com carteira assinada, o que levou a um 
recuo, na comparação com o mesmo mês 
do ano anterior, de 0,8% do estoque total, 
atingindo 46.843 trabalhadores formais 
no mês. 
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 com base na Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais). 
Entre as nove atividades analisadas, 
apenas os segmentos de farmácias e 
p e r f u m a r i a s  ( 2 , 4 % )  e  l o j a s  d e 
eletrodomésticos e eletrônicos e lojas de 
departamento (2,3%) apresentaram 
crescimento no es toque tota l  de 
empregados em setembro na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. As 
maiores quedas foram observadas nos 
segmentos de lojas de móveis e decoração 
(-5,3%) e de concessionárias de veículos 
(-2%).
“Mesmo com um número relativamente 
baixo de demissões ,  o  ambiente 
econômico permanece desafiador. A 
expectativa é que os próximos meses não 
registrem um grande saldo positivo por 
causa das contratações temporárias do 
fim de ano, o que irá prejudicar a saúde 
financeira da população de nossa região”, 
destaca Pedro Pavão, presidente do 

Sincomercio Marília.

Desempenho estadual
Em setembro, foram criados 49 novos 
postos de trabalho no comércio varejista 
no Estado de São Paulo, resultado 70.489 
admissões contra 70.440 desligamentos. 
Ainda que o resultado tenha sido residual, 
em decorrência do tamanho do estoque 
ativo no varejo estadual de 2.065.957 
trabalhadores, vale ressaltar que é o 
terceiro mês consecutivo que o setor 
gerou empregos formais, sendo o maior 
saldo para o mês de setembro desde 2014. 
No acumulado dos últimos 12 meses, 
foram extintos 3.102 empregos com 
carteira assinada, número bem inferior ao 
apurado entre outubro de 2015 e setembro 
de 2016, quando foram perdidos 60.563 
vínculos celetistas.

Nota metodológica
A Pesquisa de Emprego no Comércio 
Varejista do Estado de São Paulo (PESP) 
analisa o nível de emprego do comércio 
varejista. 
O campo de atuação está estratificado em 
16 regiões do Estado de São Paulo e nove 
atividades do varejo: autopeças e 
acessórios; concessionárias de veículos; 
farmácias e perfumarias; lojas de 
eletrodomésticos e eletrônicos e lojas de 
departamento; matérias de construção; 
lojas de móveis e decoração; lojas de ves-
tuário, tecido e calçados; supermercado e 
outras atividades. 
As informações são extraídas dos 
registros 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, 
c o m  b a s e  n a  R e l a ç ã o  A n u a l  d e 
Informações Sociais (Rais).

Pedro Pavão, presidente do Sincomercio com o 
departamento jurídico do Sindicato com Dra. Patrícia 
Therezinha de Toledo – Juíza Federal do Trabalho

Dr. Gabriel Calvet, Juiz Federal do Trabalho e Daniela 
Marinho, responsável pelo departamento jurídico do 
Sincomercio Marília

Eduardo Kawakami e Pedro Pavão do Sincomercio 
Marília com a Dra. Patricia Therezinha de Toledo – 
Juíza Federal do Trabalho
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 Reforma Trabalhista, em vigor desde 11 de Anovembro, trouxe para as micro e pequenas 
empresas (MPE's) oportunidades diferenciadas, 
baseadas em premissas constitucionais, que podem 
contribuir  com o desenvolvimento dessas 
companhias.
As medidas ficam, agora, ao lado de outras 
determinações legislativas, como o Estatuto da 
Micro e Pequena Empresa, que têm por objetivo 
contribuir com o estabelecimento desses negócios no 
mercado, considerando suas particularidades em 
relação a empresas de portes maiores.
Tais alternativas foram reunidas pelo Sincomercio 
Marília e pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) na cartilha "MPE - Simplificação 

das Relações Trabalhistas", disponível no endereço: http://www.fecomercio.com.br/upload/file/2017/10/26/cartilhampe_final_tela.pdf
A publicação visa orientar os empreendedores sobre os caminhos e soluções que existem hoje para desenvolver as MPE's do País, importante 
motor da economia nacional.
O material explica, por exemplo, a legislação que garante às empresas de menor porte a dupla visita em procedimentos de fiscalização. Pela 
lei, a autoridade responsável não pode lavrar auto de infração sem antes dar a oportunidade de a empresa se adequar às normas legais. A 
modernização da lei trabalhista complementa o tema, estabelecendo que, para as MPE's, a multa por cada empregado sem registro será de R$ 
800, sendo aplicada apenas após a segunda visita, importante recurso que adequa a lei à realidade dessas empresas.
A Reforma traz, ainda, uma medida que define que as MPE's poderão recolher metade do valor recursal, obrigação que o empregador tem ao 
recorrer em discussões judiciais. Dessa maneira, tais empresas terão a oportunidade de discutir as questões em segunda ou terceira instância, 
fato que nem sempre ocorria antes, por não disporem de recursos financeiros para isso.
Nesse aspecto, a Reforma define, também, que empresas em recuperação judicial e as beneficiárias da gratuidade da Justiça são isentas do 
depósito recursal. Além disso, o valor poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. 
Outro ponto trazido pela Reforma Trabalhista é a possibilidade da escolha da arbitragem como caminho para solução de eventual conflito para 
empregados com remuneração igual ou superior ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que equivale a R$ 
11.062,62, atualmente. A Federação, inclusive, conta com a câmara de arbitragem Fecomercio Arbitral, que possui tratamento diferenciado 
para as MPE's.
A cartilha "MPE: Simplificação das Relações Trabalhistas" traz, ainda, orientações aos empreendedores de micro e pequenas empresas sobre 
as dispensas de obrigações trabalhistas previstas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); as condições especiais de desburocratização 
para Microempreendedor Individual (MEI); as vantagens e oportunidades de negócios trazidas pelo Regime Especial de Piso Salarial (Repis); 
entre outras alternativas previstas em lei para contribuir com o desenvolvimento das empresas de menor porte.
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