Espaço Sindinstalação
Notícias e informações sobre o mercado de instalações
e as ações do Sindinstalação e seus parceiros.

Trabalho em prol das
instaladoras
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O dia a dia do Sindinstalação em benefício das empresas de instalação.

A

atividade da gestão do Sindinstalação se depara diariamente com um grande número de solicitações formuladas
pelas empresas associadas e filiadas
em nossa base de representação. Nosso propósito é o de atender todas estas
demandas dos mais diversos temas e
dúvidas, onde buscamos a devida solução, quer seja através dos próprios
gestores da entidade e, se necessário,
buscar respaldo das assessorias especializadas contratadas.
Grande também é o número de
parceiros do Sindicato que juntos consolidam toda esta estrutura voltada a
beneficiar toda a atividade de instalações, como exemplo: Abrinstal, Abrasip,
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Seconci, HBC Advogados, FGV, Sesi e
Senai, além dos diversos departamentos da Fiesp, auxiliando o Sindinstalação, que é membro e participa de várias diretorias.
A título de demandas podemos citar
uma pontual e recente, onde uma instaladora buscava internacionalizar seus
serviços de instalações no país vizinho,
a Argentina, e prontamente o Sindinstalação acionou o Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior,
o DEREX da Fiesp, que auxiliou a empresa em todo o necessário, referendando
à empresa as necessidades e exigências
daquele país para iniciar lá suas atividades, além de indicar assessorias locais e
manter contatos com Embaixadas e En-

tidades ligadas à construção civil. Tudo
para evitar dissabores a esta nossa associada em sua nova empreitada e negócios no Mercosul.
Este é o papel do moderno Sindicato Patronal, ou seja, abreviar ao máximo os questionamentos e dificuldades
encontrados por suas associadas, atuando e viabilizando tornar sua atividade e
gestão mais sólidas e qualificadas para
o atual mercado e cenário econômico.
Vale afirmar que somente é possível
fortalecer nossa entidade, representação
e atuação quando sua empresa investe
na Contribuição Sindical e Assistencial a
nosso favor, pois o fruto do investimento
destas contribuições volta em benefícios
diretos para você.

