sincaesp
BOLETIM

EDIÇÃO 77 - 22/dezembro/2016

SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS EM CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

A nossa luta continuará
em 2017!
Depois de um ano de muito trabalho e dedicação, chegou o momento
de comemorar. Vamos juntos brindar mais um ano e iniciar a preparação para que 2017 seja de grandes realizações.
Em 2016 seguimos nossa luta buscando o melhor para
os permissionários, vejam alguns destaques.
Em fevereiro elaboramos e apresentamos à
diretoria da Ceagesp o
projeto contra o Comércio
Clandestino. Os permissionários criaram a OSCIP
ACEASA-SP
em busca da autogestão.

Realizamos, em maio, manifestação
contra os problemas do ETSP.
Cerca de 300 permissionários se
reuniram em frente à praça do relógio
contra a atual
situação do mercado e do governo,
que não deu prosseguimento às providências para
implantação da autogestão na Ceasa SP.

Após um trabalho árduo e persistente iniciado pelo
Sincaesp e Apesp há dois anos,
com investigações e denúncias (inclusive por meio
de matérias em rede nacional), a C3V
teve o contrato cancelado com a Companhia em junho.

Em junho, o Sincaesp
realizou Assembleia Geral
para prestação
de contas e previsão orçamentária de 2016/2017

José Luiz Batista, presidente do Sincaesp, Luis Pain, presidente da Apesp e Rejane Pacheco, presidente da AceasaSP, foram
até Brasília, no dia 28 de junho, para uma reunião com o
Ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O encontro serviu para
os permissionários explicarem o projeto de autogestão na
Ceagesp, algo que vem sido trabalhado há um bom tempo.

Em agosto recebemos o
apoio da Fecomercio para
a autogestão. A entidade,
concluiu que a mudança na
gestão se faz necessária diante do cenário atual do ETSP.

No dia 4 de outubro, aconteceu um fato histórico - lideranças se reúnem
em busca de uma CEASA MELHOR. Líderes das entidades do mercado
compareceram no auditório do Sincaesp para se unir em prol de
uma Ceasa melhor. Estavam presentes representantes do
Sindbast, da Acapesp, do Sindicar e Sindicato Rural.

Waldir de Lemos, presidente da Brastece - Confederação Brasileira das
Associações e Sindicatos de Comerciantes em Entrepostos de Abastecimento visita
a Ceagesp, em 3 de novembro e fala sobre a experiência da Ceasa Rio com a
autogestão e sua vantagens. Também em novembro, o Sincaesp fecha parceria
com a Universidade Mogi das Cruzes - UMC.

Desejamos a todos Boas Festas
e um 2017 com muita paz e união!
Unidos Somos Fortes!
O Sincaesp retorna suas atividades
no dia 5 de janeiro.

