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“O interesse de todos supera as necessidades de cada um.”
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Presidente do Sincomercio participa de
plenária sobre a Reforma Trabalhista na
FecomercioSP

O

presidente do Sindicato do Comercio Varejista
de Catanduva – Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior,
participou da reunião plenária que discutiu a
reforma trabalhista no cenário nacional. Realizada
na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), a
plenária analisou algumas das 849 propostas que foram
encaminhadas para a Câmara dos Deputados.
Na reunião esteve presente contribuindo com seu
vasto conhecimento no assunto, professor José Pastore,
que também é presidente do Conselho de Emprego e
Relações do Trabalho da Federação.
“Hoje foi data de grande valia para nosso país. A
reforma trabalhista é necessária tendo em vista que
a legislação está ultrapassada e não acompanhou os
avanços do cotidiano do empregador e do empregado.
Realizada de forma adequada, a reforma trabalhista
será de grande importância para a expansão da nossa
economia, gerando empregos e garantindo que os
direitos dos trabalhadores sejam resguardados”, analisa
Pinfildi.
O presidente comenta que a fase de análise das
propostas gerou expectativa positiva e a certeza de que
o bem comum foi colocado acima de qualquer interesse.

“Uma das propostas discutidas num cenário de mais
de 800 foi a questão de carga horária, jornada reduzida
e outras questões que temos em Catanduva respaldada
pela Convenção Coletiva de Trabalho local, por exemplo,
mas que outras cidades não têm. Precisamos ter o
respaldo legal para administrar qualquer empresa, isso
trará benefícios para empresa e funcionários”, finaliza.
FEDERAÇÃO
A FecomercioSP, por meio do seu Conselho de
Emprego e Relações do Trabalho, presidido pelo
professor José Pastore, lançou uma campanha nacional
para ampliar a discussão sobre a necessidade da
Reforma Trabalhista para o desenvolvimento do País.
O foco da ação é abrir um canal de comunicação entre
empregadores, empregados e sociedade em geral para
um debate democrático a respeito dos temas sensíveis
abordados pelo projeto e que merecem um espaço para
esclarecimento e reflexão.
Mais informações: http://www.fecomercio.com.br/
noticia/fecomerciosp-lanca-campanha-nacional-emprol-da-reforma-trabalhista-para-ampliar-a-discussaoa-toda-a-sociedade-1
Crédito: FecomercioSP

Ivo Pinfildi Júnior (à
esquerda), presidente do
Sincomercio e o professor
José Pastore, especialista
na área trabalhista.
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