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Ampliação de horário é chance 

após seis meses de sacrifícios 

Acompanhamos leis que vão 

mexer com setor em Marília 

 Novas regras de calçadas, zona azul, arboriza-
ção são algumas regulamentações que podem ter 
impacto para o comércio. Saiba como elas estão tra-
mitando. Estamos de olho. Página 5 

Empresas crescem 

e levam o nome 

de Marília para 

outras regiões 
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 Voltamos a atuar 

por oito horas, uma 

chance de recuperação. 

Fizemos sacrifícios e 

mostramos um setor 

que enfrentou a epide-

mia e a crise. Veja  in-

formações importantes 

que mostram a situa-

ção diferenciada de  

nossa atuação durante 

a epidemia em Marília. 
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Curtas 

 Precisamos de 
estabilidade. 
 
 O comércio de 
Marília foi vítima da 
epidemia em muitas 
situações. Mostrou sua 
força e determinação, e 
já superou em muito a 
cota que deveria caber 
aos comerciantes no 
controle da epidemia.  
 
 Foram meses de 
indecisões e abre-fecha 
portas. Meses de gas-
tos inúteis, de perdas 
incalculáveis, demis-
sões, portas fechadas. E 
em nenhum momento 
deixou qualquer indica-
ção que a abertura das 
empresas fosse o maior 
risco. 
 
 O comércio de 
Marília é vítima de um 
governo estadual de-
magogo, hipócrita, que 
usa descaradamente a 
epidemia de forma elei-
toral sem qualquer me-
dida jurídica de contro-
le de suas ações. 
 
 As regras tão pro-
paladas mudaram repe-
tidas vezes e com bene-
fícios à capital, onde a 
exposição política à 
beira da eleição é gri-
tante. 
 
 A situação mos-
trou que estamos ór-
fãos de lideranças junto 
ao governo. Não tive-
mos voz na defesa de 

nossas empresas. Vi-
mos situações mais 
brandas em regiões 
próximas, com influên-
cia da epidemia para 
cidades que mandam 
seu pacientes em Marí-
lia. 
 
 Agora temos 
mais liberdade. Preci-
samos dela. 
 
 Não pedimos re-
laxamento de preven-
ção.  
 
 Pedimos para 
trabalhar. Não é o limi-
te de horário nas lojas 
que vai conter o vírus. 
Ao contrário, a concen-
tração incentiva aglo-
meração. 
 
 As empresas es-
tão orientadas, os co-
merciantes são pesso-
as preparadas, com 
famílias, amigos, con-
sumidores a proteger. 
E com uma explosiva 
crise nas mãos. 
 
 Deixem o comér-
cio trabalhar. 

A Receita Federal sus-
pendeu os procedimen-
tos administrativos de 
exclusão de contribuin-
tes de parcelamentos 
por motivo de inadim-
plência até 30 de se-
tembro de 2020. O sub-
secretário de Arrecada-
ção da Receita Federal, 
Frederico Faber, expli-
cou que “a medida ain-
da é necessária para 
que as pessoas físicas 
possam manter seus 
parcelamentos em dia”. 

 O percentual de 
famílias endividadas 
(com atraso ou não) e 
inadimplentes (com 
contas em atraso) au-
mentou em agosto des-
te ano. O endividamen-
to atingiu 67,5% das fa-
mílias brasileiras, , aci-
ma dos 67,4% de julho 
deste ano e dos 64,8% 
de 2019.  

Um levantamento da 
Federação Brasileira de 
Bancos revela que des-
de o início da quarente-
na houve um aumento 
de 60% em tentativas 
de golpes financeiros 
contra idosos. Qua-
drilhas se aproveitaram 
do aumento das transa-
ções digitais pelo isola-
mento social e da vulne-
rabilidade dos consumi-
dores, diz a entidade. 

Prazos na Receita 

Dívidas das famílias 

Golpes em contas 

http://sincomerciomarilia.com.br/informativos/repis-o-que-e/www.sincomerciomarilia.com.br
mailto::imprensa.sincomercio@terra.com.br
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Seis meses depois, nossa chance de recomeçar 

NOVO NORMAL 

 O comércio de 
Marília inicia o mês de 
setembro com retoma-
da de abertura por oito 
horas diárias, uma con-
dição que não existia 
desde o início da epide-
mia, em março. 
 
 Não será a primei-
ra vez que as empresas 
reabrem.  
 
 Mas é a primeira 
chance de medidas de 
recomeço mais organi-
zado, com maior horá-
rio, maior liberdade em 
outros setores que im-
pactam na movimenta-
ção de consumidores e 
os mesmos desafios: 
superar a crise com pre-
venção e proteção. 
 
 Neste momento o 
Sincomercio divide com 
os empresários e a po-
pulação algumas infor-
mações importantes 
que mostram a situação 
diferenciada de Marília 

 - Casos muitos 
pontuais de surtos em 
empresas; o comércio 
não foi fonte de evolu-
ção da epidemia; 
 
 - Baixo índice de 
autuações e notifica-
ções oficiais, casos 
muito pontuais de em-

presas lacradas ou de 
confrontos no setor. O 
comércio segue em 
seu perfil de cidadania 
e legalidade; 
 
- Proteção a funcioná-
rios e consumidores, 
disseminação do uso 
de máscaras, aumento 

de custos em higieniza-
ção, comunicação, con-
trole de acesso, oferta 
de álcool em gel na gri-
tante maioria das em-
presas; 
 
 - Reinvenção das 
empresas com grande 
número de investimen-
tos no mercado online, 
serviços de delivery e 
drive thru; 
 
 - Fechamento de 
empresas não contabili-
zado pelos entraves le-
gais e burocráticos, mas 
conhecidos e visíveis 
em prédios vazios e fe-
chamento de lojas em 
shopping centers. 
 
 A epidemia não 
acabou mas o comércio 
segue lutando conta 
ela, protegendo empre-
sários, suas famílias, 
clientes, fornecedores e 
ainda contra a crise eco-
nômica e do jogo políti-
co em torno da Covid. 

Toda perda é irreparável, 

mas dados mostram controle 
 É importante dizer que toda perda provoca-
da pelo coronavírus ou antecipada para pacientes 
com comorbidades é irreparável.  
 
 Mas em uma pandemia desastrosa em todo 
o mundo, Marília atravessou o impacto da epide-
mia com dados de controle. O número de óbitos 
por cem mil habitantes é o mais baixo entre as 
cidades do mesmo porte. É ainda menor que cida-
des com menos moradores, na faixa dos cem mil. 
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Empresas crescem e levam nome de Marília 

 A Associação Pau-
lista de Supermercados 
(APAS) reitera que tem 
recomendado aos asso-
ciados que continuem 
negociando com seus 
fornecedores e com-
prem somente a quanti-
dade necessária para 
reposição. 
 
 Orienta ainda que 
ofereçam aos seus con-
sumidores opções de 
substituição aos produ-
tos mais impactados 
por aumentos proveni-
entes dos fornecedores 
de alimentos, que são 
provenientes de variá-
veis mercadológicas 
como exportação, câm-
bio e quebra de produ-
ção. 
 
 A entidade ressal-
ta que sua preocupação 
está em conseguir cum-
prir com sua missão de 
abastecer a sociedade, 
conforme Decreto Fe-
deral que reconhece a 
atividade como essenci-
al para a população. 
 
 A APAS lembra 
que o setor supermer-
cadista emprega 1 mi-
lhão e 800 mil pessoas 
em todo o Brasil, sendo 
550 mil no Estado de 
São Paulo.  

 Empresas de Ma-
rília crescem apesar da 
crise e levam para ou-
tros grandes centros o 
nome da cidade, mode-
lo de produção e atua-
ção que repercutem e 
só devem trazer orgu-
lho. 
 
 A rede de super-
mercados Kawakami, 
dirigida pelo vice-
presidente do Sinco-
mercio Marília, Eduar-
do Kawakami, ampliou 
sua atuação para São 
José do Rio Preto com a 
compra de lojas da re-
de Laranjão. 
 
 O Tauste Super-
mercados deve inaugu-
rar em Sorocaba a oita-
va loja da rede com  
estrutura de 4.500m² 
de área de venda. 
 
 Uma pesquisa 
nacional com aproxima-
damente 2 milhões de 
opiniões premiou a Ma-
rilan e a Sasazaki. 
 
 A Marilan foi lis-
tada com grandes mar-
cas, incluindo multina-
cionais que atuam na 
cidade, como Nestlé e 
Coca-Cola.  
 
 A Sasazaki foi pre-
miada na categoria 
Construção e Decora-
ção, ao lado de empre-
sas como Gerdau, Suvi-
nil e Tigre.  

Apas faz nota 

sobre preços em 

supermercados 

A FORÇA DOS EMPREENDEDORES 

 O município de Marília gerou mais em-
pregos do que demissões no mês de julho , se-
gundo dados do Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), órgão ligado ao 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
 A cidade teve saldo positivo de 426 em-
pregos, sendo 1.791 admissões e 1.365 demis-
sões registradas no mês passado. 
 
 Os setores que mais se destacaram em 
julho foram a indústria, com saldo positivo de 
227 admissões; serviços, com saldo positivo de 
129 admissões; e comércio com saldo de 77 
admissões.  
 
 É um dado significativo para o setor que 
em grande parte das atividades atravessou lon-
go período de paralisação e restrições que não 
atingiram indústrias 
 
 Já agropecuária e construção civil, apesar 
de várias contratações, terminou julho com 
saldo negativo de 5 e 2, respectivamente. 

Comércio gera empregos 

apesar da crise em julho 
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Comércio quer discutir regras de calçadas 

 O Sesc SP acaba de retomar algumas ati-
vidades presenciais em todo estado, exclusiva-
mente as que priorizam a saúde de seus fre-
quentadores. Apenas dois serviços estão dis-
poníveis: aulas presenciais de ginástica e trata-
mentos odontológicos.  
 
 Os atendimentos são exclusivos para 
pessoas já inscritas nesses serviços anterior-
mente. As unidades permanecem fechadas ao 
público espontâneo, exceto Itaquera e Interla-
gos.  
 
 Neste primeiro momento, retomaremos 
apenas os tratamentos odontológicos em an-
damento e ofereceremos aulas de ginástica 
para alunos já inscritos, sempre com hora mar-
cada. 
 
 Para que tudo ocorra da maneira mais 
segura possível, os pacientes e alunos já estão 
recebendo as orientações necessárias para o 
agendamento prévio de suas consultas e au-
las.   
  
 Um dos grandes destaques é a abertura 
de inscrições no Sesc Bertioga para os perío-
dos de hospedagem de Outubro/2020 estão 
liberadas a partir do dia 01 às 14h até 13 de 
Setembro às 23h59. O sorteio das vagas será 
no dia 15 de Setembro a partir das 14h.  

Sesc retoma atividades; 

Bertioga abre inscrições 

 A Prefeitura de 
Marília publicou no Diá-
rio Oficial a lei comple-
mentar 901 que altera a 
regras de calçadas, 
guias e até arborização . 
 
 As novas regras 
incluem mudanças com 
destaque especial para 
alterações em todo o 
centro comercial. 
 
 Estabelece prazos 
e exigências técnicas 
para mudanças de mui-
to impacto. No papel, é 
uma lei moderna e de 
acessibilidade. 
 
 Mas o Sincomer-
cio Marília já prepara 
uma   manifestação pa-
ra que o setor seja ouvi-
do sobre as alterações. 
 
 Acessibilidade, 
segurança, padroniza-
ção e urbanização são 
bem vindos sempre. 
Quanto mais segurança 
e conforto ao público, 
melhor para o setor. 
 
 Mas é preciso dis-
cutir prazos, custos e 
formas de mudanças. 
Não é momento de criar 
gastos, pressão ou difi-
culdades ao setor. 
 
 Além disso, as mu-
danças envolvem rela-
ção com proprietários 
de prédios, que nem 
sempre são 100% pacífi-
cas.  

URBANIZAÇÃO EM MARÍLIA 

Concorrência  

para zona azul 

avança com 

duas empresas 

 A concorrência 
pública para contrata-
ção de uma empresa 
responsável pelos servi-
ços de zona azul digital 
em Marília avança na 
Emdurb. 
 
 A medida terá 
grande impacto em uso 
de vagas, fiscalização, 
estacionamento e no 
trânsito de todo o cen-
tro comercial, além da 
previsão de extensão 
das cobranças para as 
áreas da avenida das 
Esmeraldas e da região 
do Fórum e HC. 
 
 Três empresas 
apresentaram propos-
tas para o serviço: a 
Eysa Estacionamento e 
Serviços, que tem como 
controlador o grupo 
Estacionamientos Y Ser-
vicios, uma sociedade 
anônima com sede na 
Espanha, Rizzo Parking 
And Mobility, com sede 
em Indaiatuba, e Serbet 
Sistema de Estaciona-
mento Veicular, de 
Joinville (SC). 
 
 O Sincomercio 
Marília acompanha a 
tramitação e a regula-
mentação geral dos ser-
viços na cidade.  
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 Um estudo feito 
recentemente pela Fe-
comercioSP indica que a 
crise atual é pior do que 
a recessão econômica 
de 2015-2016 e, para 
enfrentar esse momen-
to, as empresas preci-
sam de uma série de 
medidas. 
 
 Essas recomenda-
ções de gestão  podem 
servir como forma de 
adequação da empresa 
ao momento atual. 
 
 Veja a seguir cinco 
dicas da FecomercioSP: 
 
 - Custo de funciona-
mento da empre-
sa: você sabe qual o 
custo mensal da empre-
sa e quais desses são os 
fixos e os variáveis? 
 
- Relacionamento com 
o cliente em tempos de 
crise: o consumidor es-
tá mais tempo em casa, 
será que você sabe co-
mo se aproximar dele ? 
 
- E-commerce como op-
ção: veja o comércio 
eletrônico como um 
grande parceiro. 
 
- Gestão de esto-
ques: estoque parado é 
gasto 
 
- Reduza a margem de 
lucro: pense em quais 
produtos a redução po-
de ser usada em favor 
dos negócios. 

 A procura de cré-
dito pelas empresas 
cresceu 6,2% no mês de 
julho em comparação 
com o mês anterior.  Foi 
o terceiro mês seguido 
de alta na busca por di-
nheiro emprestado.  
 
 Os dados são do 
Indicador de Demanda 
das Empresas por Crédi-
to da Serasa Experian.  
 
 A elevação teve 
como destaque as micro 
e pequenas empresas, 
que influenciaram a alta 
com variação mensal de 
6,4%.  
 
 As médias e gran-
des apresentaram ele-
vação de 1% e 0,7%, 
respectivamente. 
 
 O setor de servi-
ços registrou alta de 
6,4% na procura por 
crédito, seguido pelo de 
comércio (6,2%) e in-
dústria (5,7%). 
 
 De acordo com 
economista da Serasa 
Experian Luiz Rabi, a 
reabertura do comércio 
e a retomada das ven-
das presenciais tem cau-
sado forte impacto na 
demanda das empresas 
por crédito.  

 A implantação do e-Social foi suspensa por 
tempo indeterminado conforme a Portaria Con-
junta nº 55, da Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Economia.  
 
 Tal medida foi adotada em decorrência da 
pandemia de covid-19, período em que as empre-
sas tentam se reerguer economicamente e evitar 
o fechamento de estabelecimentos em diferentes 
ramos de atividades. 
 
 A suspensão é positiva para que as empre-
sas tenham mais fôlego para a implantação do 
sistema, principalmente porque envolve as em-
presas de menor porte e dados relativos a saúde e 
segurança do trabalhador, nunca exigidos numa 
obrigação acessória.  
 
 Ainda assim, deve-se aproveitar essa opor-
tunidade de adiamento para rever processos e 
organizar os dados que são pedidos pelo eSocial. 

Governo adia prazos de 

implantação do E-social 

Veja dicas para encarar crise da epidemia 
RETOMADA ECONÔMICA 

Procura por 

crédito para 

empresas é 

maior em julho 
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 A proposta de Re-
forma Administrativa 
encaminhada ao Con-
gresso pelo governo fe-
deral pode pôr um fim 
ao regime jurídico único 
para contratação de ser-
vidores, que vigora no 
País desde a redemocra-
tização.  
 
 Pelo texto, a mo-
dernização só afetará as 
futuras admissões.  Des-
carta mudanças para 
futuros juízes, ministros, 
desembargadores, pro-
curadores, militares, 
senadores e deputados.  
 
 Para a Fecomerci-
oSP, ao prever maior 
eficiência na prestação 
do serviço público ao 
lado do equacionamen-
to dos gastos a reforma 
será positiva. 
 
 Mas para que isso 
tenha efeito real essa 
modernização precisa 
alcançar o ajuste fiscal e  
promover simplificação 
de tributos. 
 
 A FecomercioSP 
defende outros pontos 
como transferência das 
atividades  “não mono-
pólio do Estado” à inici-
ativa priva-
da; concessões de obras 
públicas; desburocrati-
zação; digitalização dos 
serviços públicos e aces-
so privado à construção 
da infraestrutura. 

 Em agosto, a in-
dústria automobilística 
atingiu o melhor de-
sempenho desde que o 
início da pandemia de 
covid-19 no país.  
 
 Apesar disso, os 
patamares atingidos 
ficaram "muito abaixo" 
dos registrados antes 
da crise sanitária, re-
montando aos de 20 
anos atrás. 
 
 O volume de pro-
dução de autoveículos 
(210,9 mil unidades) 
aumentou 23,6%, na 
comparação com julho 
(170,7 mil). Em relação 
a agosto de 2019 houve 
queda de 21,8%. 
 
 Os licenciamentos 
(183,4 mil) cresceram 
5,1% ante julho deste 
ano, enquanto as ex-
portações (28,1 mil) 
caíram 3,4%.  
 
 No acumulado de 
janeiro a agosto, os ín-
dices retrocedem a um 
nível alcançado há cer-
ca de duas décadas.  
 
 Os licenciamentos 
(1,16 mi) recuaram 
35%; as exportações 
(176,7 mil), 41,3%; e a 
produção 44,8%. 

 O presidente Jair Bolsonaro retirou o pe-
dido de urgência de tramitação da proposta de 
reforma tributária, que foi entregue ao Con-
gresso Nacional em julho.  
 
 “A urgência da CBS [Contribuição Social 
sobre Operações com Bens e Serviços] tranca-
ria a pauta e causaria pressão desnecessária na 
discussão sobre o tema, que continua prioritá-
rio, mas segue ritmo próprio na Comissão Mista 
da Reforma Tributária”, explicou a Secretaria 
Especial de Fazenda do Ministério da Econo-
mia, em nota. 
 
 O tipo de encaminhamento das proposi-
ções determina o tempo de tramitação nas di-
versas comissões. 
 
 Quando o presidente solicita urgência 
para análise de projetos de sua iniciativa, a Câ-
mara e o Senado têm 45 dias, cada Casa, para 
apreciar a matéria. Caso isso não aconteça, o 
projeto passa a trancar a pauta e as demais vo-
tações ficam interrompidas. 

Bolsonaro retira urgência 

da Reforma Tributária 

Reforma administrativa ajuda mas não resolve 

REFORMAS FEDERAIS 

Indústria de 

automóveis tem 

melhor mês  

pós epidemia 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-07/guedes-entrega-proposta-de-reforma-tributaria-ao-congresso
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 O Conselho Esta-
dual de Defesa ao Con-
tribuinte de São Paulo 
recebeu  o coordenador 
da Administração Tribu-
tária da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
do Estado, Gustavo de 
Magalhães Gaudie Ley, 
para debater os aspec-
tos tributários do Proje-
to de Lei 529/2020, que 
prevê ajuste fiscal no 
Governo do Estado. 
 
 A reunião foi me-
diada pelo presidente 
do Codecon-SP, Márcio 
Olívio Fernandes da 
Costa. 
 
 Houve aumento 
das despesas públicas, 
enquanto as receitas 
tributárias diminuíram 
significativamente – em 
razão da crise econômi-
ca gerada pela pande-
mia.  
 
 O PL 529, que pro-
põe uma série de medi-
das para realizar um 
ajuste fiscal radical. 

 Segundo o presi-
dente do Codecon-SP, 
a reorganização das 
contas do governo é 
necessária, mas as em-
presas não podem ser 
impactadas neste mo-
mento de dificuldades 
e perda de negócios. 
 
 “Pode haver au-
mento de carga tribu-
tária do ICMS para di-
versos setores. E, ago-
ra, qualquer aumento 
de tributos é inoportu-
no”, apontou Costa.  
 
 De acordo com o 
texto do PL, o ICMS 
terá aumento nas alí-
quotas dos produtos 
que hoje são menores 
que 18% e o IPVA terá 
alíquota uniforme de 
4%. 
 
 Além disso, o 
texto moderniza a le-
gislação do Imposto 
sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação 
de Quaisquer Bens ou 
Direito (ITCMD). 

 Diante da queda de 9,7% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2020, é 
urgente que o governo federal intensifique as 
ações para impedir um impacto desastroso à 
economia brasileira – a falência massiva de pe-
quenas empresas.  
 
 Na comparação com o segundo trimestre 
de 2019, a queda foi de 11,4%.  
 
 Entre as medidas emergenciais defendidas 
pela FecomercioSP, estão: o perdão de dívidas; a 
postergação de impostos; a permissão para sus-
pensão de contratos de trabalho e para redução 
de jornada; e o aumento do volume de crédito.  
 
 Até agora, tudo isso teve um efeito amorti-
zador sobre a crise, mas o pilar do crédito ainda 
não está bem resolvido, e esse é um fator decisi-
vo para a retomada.  

Ajuste fiscal pode elevar impostos em SP 
 CONTAS PÚBLICAS 

Queda n PIB exige ações 

de apoio para empresas 

 O horário de votação nas eleições municipais 
deste ano será das 7h às 17h. O horário costumava 
ser das 8h às 17h. 
 
 Também será reservado um horário prefe-
rencial de votação, das 7h às 10h, para o voto 
de  pessoas acima de 60 anos, que integram gru-
pos de risco para o novo coronavírus.   
 
 As medidas buscam garantir maior tempo 

para os eleitores votarem com segurança, além de 
tentar reduzir as possibilidades de aglomeração 
nos locais de votação. 
 
 O primeiro turno, que será único em Marília, 
está marcado para o dia 15 de novembro. Capital e 
cidades com segundo turno fazem a nova votação,  
em 29 de novembro. Por força da epidemia, não 
haverá uso do biometria neste ano. Os eleitores 
serão identificados pelo título e RG. 

Eleição municipal terá horário ampliado neste ano 


