INFORMATIVO Nº 02
ANO I

“O interesse de todos supera as necessidades de cada um.”
NOVA SEDE: AV. BENEDITO ZANCANER, 720 - JARDIM DO LAGO - CEP.: 15801-440 - CATANDUVA-SP

Perseverança da Diretoria do Sincomercio Catanduva
assegura conquistas para os comerciantes

A

diretoria do Sindicato do Comércio
Varejista de Catanduva (Sincomercio),
representada por seu presidente, Ivo
Pinfildi Júnior, vem acumulando conquistas e
realizações em prol do comércio da cidade.
Neste ano, após muitas discussões e
negociações, a diretoria do Sincomercio,
conseguiu incluir na Convenção Coletiva da
categoria (2016/1017) a Jornada Reduzida
de Trabalho de até 25 horas semanais. Esse
benefício, que o comerciante já pode utilizar,
permite que cada empresa consiga atender
suas necessidades especificas como reforço
nos dias ou horários de maior movimento,
cobertura de horários de almoço, férias, licença,
dentre tantas outras.
Além disso, a Jornada Reduzida possibilita
que muitas pessoas que não podem trabalhar
o dia todo, voltem ao mercado de trabalho e
encontrem junto ao empregador os melhores
horários para atender a demanda.
O presidente do Sincomercio enfatiza
que a jornada de até 25 horas vai beneficiar
muitos comerciantes e também, possibilitar
que muitos profissionais, principalmente
às mulheres, voltem a trabalhar de carteira
assinada, cumprindo a jornada reduzida.
“Os comerciantes de nossa cidade têm um
sindicato atuante e que não mede esforços
para assegurar seus direitos e também buscar
melhorias. Sentimos, que muitas vezes eles
não têm conhecimento dos direitos que podem
usufruir, beneficiando suas empresas e até a
sua ‘saúde’ econômica, por isso o sindicato vem
intensificando as informações, para que elas
cheguem ao comerciante”, analisa Pinfildi.

INFORME-SE

FEIRA DA MADRUGADA
Não distante desta conquista, a dedicação
e esforço da diretoria garantiu que as feiras de
rua, conhecidas popularmente como ‘feirinha da
madrugada’, não se instalem em Catanduva. A
medida, além de dar segurança aos comerciantes, que
anualmente pagam seus impostos, contribuiu com a
economia e desenvolvimento local.
Assim, enquanto muitas cidades sofrem com
as consequências das feiras itinerantes de rua,
os comerciantes catanduvenses podem ‘dormir’
tranquilos, graças à atuação do sindicato que os
representa.
A exemplo do Sincomercio Catanduva, a
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (FecomercioSP), vem buscando
o fim das feiras itinerantes. Neste mês, a Fecomercio
reuniu-se em audiência com o governador do
Estado, Geraldo Alckmin, para discutir as dificuldades
enfrentadas pelo comércio em razão das feiras. Na
audiência, foram elencados os problemas relacionados
a esta prática ilegal, bem como as possíveis soluções a
serem analisadas e colocadas em andamento, com o
apoio do governo estadual.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
São inúmeras as ações e serviços que o
sindicato oferece aos seus associados. Por isso, a
diretoria convida os comerciantes, que ainda não
fazem parte, para se associarem e usufruírem dos
benefícios e serviços oferecidos pelo Sincomercio. E
no final deste mês, dia 31 de janeiro, é o último dia
para o pagamento da Contribuição Sindical Patronal
Anual. A não contribuição poderá acarretar prejuízo
a empresa com a inclusão no Cadastro Informativo
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal –
CADIN, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
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