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COMUNICAÇÃO 01

Prezado Empresário,
O Sistema de Representação Empresarial do Comércio de Bens, Serviços e Turismo atua
na defesa dos interesses de nossas empresas.
Nacionalmente, está ligado à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), que age proativamente junto à Câmara dos Deputados, aos Ministérios,Tribunais
Federais, às Agências Reguladoras, bem como outros órgãos tomadores de decisão do Governo
Federal.
Em nosso Estado, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio
Grande do Sul – FECOMÉRCIO-RS e os Sindicatos patronais operam junto à Assembleia
Legislativa, Câmaras de Vereadores, Secretarias e nos diversos locais em que decisões que nos
afetam são tomadas, inclusive na negociação das convenções coletivas de trabalho.
Estas entidades, dirigidas por empresários voluntários, estão focadas em assegurar as
melhores condições para gerarmos resultados positivos e desenvolvimento da sociedade.
A manutenção do Sindicato, da Federação e da Confederação é feita com base na
arrecadação das contribuições sindicais patronais anuais. É o recebimento dessas
contribuições que permite ao Sistema continuar defendendo os interesses empresariais, na busca
por melhores e mais justas condições para conduzirmos nossos negócios.
Ante o exposto, entendemos que a Contribuição Sindical, por mais que hoje seja
facultativa, é de suma importância para o desenvolvimento dos trabalhos prestados pelas
Entidades Sindicais as empresas.
Venha conhecer o nosso Sindicato e os serviços que prestamos aos nossos representados e, se
quiser, torne-se nosso associado, a fim de trabalharmos juntos na defesa dos interesses da
nossa categoria.
Estamos à disposição para unirmos esforços em nossa luta diária.
Atenciosamente,

Marcelo Francisco Chiodo,
Presidente do Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares
no Estado do Rio Grande do Sul – SINCA-RS

Visão: Ser uma entidade sindical reconhecida pela sua excelência no desempenho dos serviços oferecidos
até 2020.
Missão: Representar e qualificar o setor da área da beleza.

