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“O interesse de todos supera as necessidades de cada um.”
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Diretoria do
Sincomercio faz
balanço de 2016 e
aponta otimismo
para 2017

A

diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de
Catanduva – Sincomercio, mesmo em meio
as dificuldades dribladas, faz um balanço
positivo de 2016, tendo expectativa e otimismo para
o novo ano que se inicia (2017).
Representada pelo presidente, Ivo Pinfildi
Júnior, a diretoria aponta que o trabalho
desenvolvido em 2016 buscou oferecer aos
comerciantes, por meio de diversas ações como:
palestras, seminários, artigos ou orientações
de renomados economistas, assistência do
Departamento Jurídico, consultorias empresariais
em parceria com o Sebrae, campanhas em datas
comemorativas em parceria com a ACE, aprovação
na Câmara da lei que dificulta a instalação de
feiras de outras cidades em Catanduva, inclusão
da jornada parcial de trabalho de até 25 horas
semanais na última CCT, além dos serviços prestados
diariamente que foram importantes para os
empresários no momento de dúvida ou dificuldade.
“Vemos que o ponto de destaque de todo
trabalho realizado, foi também, a construção

da nova sede do sindicato. Um sonho há muito
acalentado e finalmente concretizado, demonstrou
a nossa classe de comerciantes e porque não dizer
pra toda a cidade, a seriedade e foco da nossa
diretoria em atender da melhor forma possível
os nossos representados. Podemos nos orgulhar
do trabalho desenvolvido e a certeza do dever
cumprido”, analisa o presidente Ivo Pinfildi.
Para o novo ano que se inicia, o presidente
aproveita para agradecer, desde já, o apoio e a
confiança, que são fundamentais para diretoria e a
certeza de que 2017 será um ano de muito trabalho
e realizações.
“Neste 2017, estaremos novamente juntos e
continuaremos a trabalhar na defesa dos interesses
e objetivos dos nossos comerciantes. A todos um
2017 de muitos desafios que ajudam a nos motivar
na busca para superá-los”, finaliza Pinfildi.
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