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PARCERIA DO SINCOMÉRCIO COM A PREFEITURA AJUDA A OFERECER

CURSOS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O Sincomércio de Penápolis 
acredita que uma das principais 
maneiras de capacitar o empre-
endedor é com treinamento. Por isso, 
o sindicato é parceiro da Prefeitura 
no Programa Capacita Penápolis, 
que desde o início deste ano já 
promoveu 26 cursos de capacitação, 
qualicando mais de 400 pessoas.

O programa é uma iniciativa da 
Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Trabalho. Um 
dos parceiros da administração 
municipal no programa é o Sebrae, 
que recebe todo apoio do sindicato, 
onde está instalado o escritório na 
cidade. “Essa parceria com o Sebrae 
é muito importante para que essas 
ações em favor  do empreen-
dedorismo possam ser realizadas no 
nosso município”, informa Gallinari.

Atualmente há oito cursos 
gratuitos em andamento, com 120 
alunos sendo capacitados. Os cursos 

são de liderança e auxiliar admi-
nistrativo; pizzas doces e salgadas; 
bolos confeitados; e fabricação de 
salgados assados.

Nos próximos dias terão início 
as aulas dos cursos de decoração 
de bolos com bico de confeitar e de 
planejamento e  contro le  da 
produção.

Resultado
E o investimento em capaci-

tação já está apresentando resulta-
dos, de acordo com Gallinari.  
Balanço divulgado pelo Ministério 
da Economia aponta que somente 
de janeiro a julho deste ano 
Penápolis ganhou 684 novas 
empresas, contra 1.102 empresas 
abertas em todo o ano passado. 
Das empresas abertas neste ano 
664 são matrizes e apenas 20 são 
liais.

“Isso mostra que o penapo-
lense está investindo na abertura 
do próprio negócio e as ações de 
capacitações, iniciadas pela atual 
gestão, que tinha Fábio Ferracini 
como secretário de Desenvol-
vimento, estão contribuindo para 
isso”, comenta Galinari.

Empresas
Hoje Penápolis tem 6.690 

empresas em funcionamento, 
sendo que desse total, 6.018 são 
microempresas,  ou se ja ,  os 
pequenos negócios representam 

89% do total.
Do total das empresas ativas na 

cidade, 401 pertencem ao comércio 
varejista no ramo de vestuários e 
artigos. O setor de salões de 
cabeleireiro, manicure e pedicure 
soma 247 empresas ativas e o de 
obras de alvenaria vem em terceiro 
lugar, com 211 empresas ativas 
atualmente.

O presidente do Sincomércio 
reforça que os números mostram a 
importância dos pequenos negócios 
e principalmente do comércio para a 
economia da cidade. “O nosso 
trabalho é justamente fortalecer o 
comércio, que ao longo das últimas 
décadas tem contato com o apoio do 
Sincomércio para as mais diversas 
questões”, arma.

Júlio Gall inari  enaltece a 
administração municipal, que 
segue dando sequência no trabalho 
de qualicação prossional por 
meio do chefe do Serviço de 
Iniciação ao Trabalho, o capitão da 
reserva Cláudio de Souza dos 
Santos. E deseja boa sorte ao 
r e c é m - n o m e a d o  s e c r e t á r i o 
municipal de Desenvolvimento e 
Trabalho, Rubens Bertolini, o 
Ru b i nh o .  “ Vamo s  c o n t inuar 
apoiando a Prefeitura nessas ações 
de capacitação, para fortalecer 
ainda mais o nosso comércio”, 
conclui.
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