
Brasília foi a sede de mais um 
debate acerca de questões de 
interesse do setor farmacêuti-
co nacional, no início de agos-
to. O presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de Pro-
dutos Farmacêuticos no Estado 
do Tocantins (Sindifarma), 
Domingos Tavares de Sousa, 
participou de um encontro da 
categoria promovido pela 
Câmara Brasileira de Produtos 
Farmacêuticos (CBFarma), que 
reuniu empresários e represen-
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Fecomércio recebe comitiva 
da Embaixada de Taiwan

Higino Pitti. Além da diretora 
executiva da Fecomércio, Ale-
xandra Bramatti, e dos direto-
res regionais do Sesc e Senac, 
Marco Antonio Monteiro e 
Lunáh Brito.

O presidente Itelvino Pisoni 
apresentou um panorama do 
setor de comércio e turismo no 
Estado e um video institucional 
das quatro casas que compõem 
o Sistema: a Fecomércio, o Sesc, 
o Senac e o Instituto Fecomér-
cio. Pisoni gradeceu a visita da 
comitiva e colocou o Sistema 
Fecomércio Tocantins à dispo-
sição. “Essa visita representa 
oportunidades concretas de 
negócios futuros com este país 
da Ásia. Estamos abertos para 
fecharmos parcerias com o 
intuito de impulsionar o setor 
do comércio e turismo no 

Fecomércio Tocantins Arecebeu no dia 21 de 
agosto uma comitiva 

da Embaixada de Taiwan no 
Brasil, composta pelo embaixa-
dor do Escritório Econômico e 
Cultural de Taipei, capital, Issac 
Meng Hung Tsai, do diretor 
econômico, Ricardo Ming Sung 
Hsu e do diretor cultural, Car-
los Jenq Renn Ying. Partici-
param da recepção, o presi-
dente do Sistema Fecomércio 
Tocantins, Itelvino Pisoni, o 
senador Donizeti Nogueira, o 
Subsecretário da Secretaria de 
Representação do Estado do 
Tocantins em Brasília (DF), 
Paulo Martorelli, o presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Sebrae Tocantins, Pedro Fer-
reira, o superintendente do 
Sebrae, Omar Hennemann, e o 
diretor técnico do Sebrae, 

Estado”, afirmou Pisoni.

O diretor econômico, Ricardo 
Ming Sung Hsu, apresentou 
um vídeo institucional sobre o 
seu país, afirmou que Taiwan 
necessita de matéria-prima, 
especialmente de alimentos, 
produto que sobra no Tocan-
tins, devido à grande produção 
do Estado. O Embaixador Issac 
Meng Hung Tsai, destacou que 
o Brasil é hoje o maior parceiro 
comercial do país asiático 
dentro da América Latina. “Por 
termos um mercado pequeno, 
temos uma política econômica 
de exportação de produtos. No 
ano passado, Taiwan exportou 
mais ou menos 320 bilhões de 
dólares americanos e importa-
mos mais de 880 bilhões de 
dólares americanos”, disse o 
embaixador.

tantes de sindicatos farmacêu-
ticos na Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) na 
Capital Federal. 

Um dos pontos discutidos no 
evento foi o programa “Aqui 
tem Farmácia Popular”, quan-
do a CBFarma recebeu o coor-
denador-geral de Gestão do 
Departamento de Assistência 
Farmacêutica da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos 

estratégicos do Ministério da 
Saúde, Marco Aurélio Pereira. 
Os outros pontos foram a ras-
treabilidade de medicamen-
tos, a logística reversa de medi-
camentos, além de temas legis-
lativos. “Esse debate que a 
CBFarma promove com o apoio 
da CNC é de extrema importân-
cia para o nosso setor, pois é o 
momento de se discutir os te-
mas importantes e revelar os 
avanços do setor farmacêutico 
no país”, ressaltou Domingos.

Sindifarma 
participa de 
debate da 
CBFarma 
em Brasília

Sindicatos ouvem entidades do comércio 
acerca da Convenção Coletiva 2015-2016

seja, da classe patronal”, afir-
mou o assessor jurídico.

Participaram da reunião, o 
diretor Sindical da Fecomércio 
Tocantins e presidente do 
Sindicato do Comércio Varejis-
ta de Material Elétrico, Eletrô-
nico no Estado do Tocantins 
(Sicovame), Rubens Pereira da 
Luz, o presidente da Câmara 
dos Diretores Lojistas de Pal-
mas (CDL), Davi Gouveia, o 
vice-presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Pal-
mas (Acipa), Kariello Coelho, a 
presidente da Associação 
Tocantinense de Supermer-
cados (Atos), Maria de Fátima 
de Jesus, e o presidente da 
Associação dos Distribuidores e 
Atacadistas do Estado do 
Tocantins (Adat), Luiz Cláudio 
Ceolin Tose.

Representantes de entidades e 
sindicatos patronais ligados ao 
comércio de bens, serviços e 
turismo reuniram-se na tarde 
do dia 24 de setembro para 
discutir a Convenção Coletiva 
2015/2016. A reunião, que 
atendeu a um pedido do presi-
dente da Fecomércio Tocan-
tins, Itelvino Pisoni, foi coman-
dada pelo assessor jurídico 
Idemar Ferreira e aconteceu na 
sede da instituição na Capital. 
Na ocasião, as entidades anali-
saram a proposta enviada pela 
categoria laboral e indicaram 
pontos para a construção de 
uma contraproposta visando o 
acordo da Convenção Coletiva 
2015/2016, cuja data-base é dia 
1º de novembro deste ano. 
“Esse encontro foi o primeiro 
para que possamos discutir as 
propostas recebidas e, em cima 
delas, traçarmos as nossas, ou 

O quadro recessivo da econo-
mia nacional afetou também o 
setor dos alimentos e das 
bebidas. Ambos tiveram uma 
ligeira queda nos preços entre 
agosto e setembro deste ano 
segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Dos grupos pesquisa-
dos, o de alimentação e bebi-
das foi o único que registrou 
queda, de 0,45% para -0,06%. 
Em setembro, os preços dos 
alimentos consumidos em casa 
ficaram 0,37% mais baixos em 
relação a agosto. Já os consu-
midos fora de casa tiveram alta 

de 0,51%.

“A gente sabe que, mesmo em 
momento de crise, ninguém 
fica sem comer. Mas isso não é 
garantia de boas vendas. No 
atual cenário, o empresário do 
setor tem de ser bastante cria-
tivo e ao mesmo tempo eco-
nômico, para atravessar esse 
período”, afirmou o presiden-
te do Sindicato do Comércio 
Atacadista de Produtos Ali-
mentícios e Bebidas do Estado 
do Tocantins (Siapabe), Hugo 
de Carvalho.

Preços de alimentos e bebidas sofrem 
ligeira queda



Fecomércio é contrária a pacote de 
medidas que aumentam impostos
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Empresarial 
proporciona 
descontos em mais 
de 100 empresas?

Produtos eletrônicos podem ficar 
até 10% mais caros em dezembro
Quem estiver pensando em 
trocar de celular ou pedir um 
tablet no final do ano, pode 
não ser atendido pelo Papai 
Noel. É que os preços dos ele-
trônicos devem aumentar em 
dezembro, em face da volta da 
cobrança do PIS e Cofins por 
parte do Governo Federal, 
sobre a venda de produtos de 
informática. Assim, celulares, 
computadores e todos os 
demais eletrônicos vão ficar 
mais caros. Só para se ter uma 
ideia, quem vende computa-
dores, smartphones, notebo-
oks, modens e roteadores vai 
ser obrigado a pagar entre 
3,65% e 9,25%. Com essa 
medida, o governo pretende 
arrecadar R$ 6,7 bilhões em 
2016.

Lançado edital do Terminal Ferroviário de 
Cargas de Gurupi
A Valec - Engenharia, Constru-
ções e Ferrovias S.A., empresa 
responsável pela Ferrovia Nor-
te Sul, publicou no Diário Ofici-
al da União, no mês de setem-
bro, o aviso de licitação para a 
concessão do uso de área para 
instalação do Terminal de Car-
gas de Gurupi. O Pátio de Inte-
gração Intermodal de Gurupi 
está localizado no Pátio Ferro-
viário de Gurupi, Km-939 da 
Ferrovia Norte-Sul, Município 
de Gurupi, ao sul do Estado do 
Tocantins. Um dos mais impor-
tantes eixos ferroviários do 
país, a Ferrovia Norte Sul foi 
criada para ampliar a capacida-
de logística e de escoamento 
da produção de alimentos e 

mercadorias produzidos no 
Brasil. No total, são mais de 
1.500 quilômetros de trilhos 
entre Açailândia (MA), passan-
do pelo Tocantins, até Anápolis 
(GO). “Esse terminal represen-
ta mais desenvolvimento eco-
nômico para Gurupi e todo o 
Tocantins. Com ele, mais em-
presas serão instaladas, geran-
do emprego e renda com a 
venda de máquinas, imple-
mentos e insumos agrícolas”, 
ressaltou Valdemir de Sá, presi-
dente do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Máquinas, 
Equipamentos, Peças e Acessó-
rios para uso na Agropecuária 
no Estado do Tocantins (Sindi-
máquinas).

Entre os meses de julho e 
agosto deste ano, o presidente 
da Fecomércio Tocantins, Itel-
vino Pisoni, representando 
também os nove sindicatos 
patronais do comércio ligados 
à Fecomércio, participou de 
algumas reuniões entre repre-
sentantes empresariais do 
Estado e o governador Marcelo 
Miranda, o secretário de Esta-
do da Fazenda, Paulo Afonso 
Teixeira, e os deputados esta-
duais. Porém apesar dos es-
forços, no dia 29 de setembro, 
foi votado e aprovado o pacote 
de medidas que dispõe sobre 

aumento de taxas e impostos.

O presidente da Fecomércio 
explicou que na verdade a 
crítica principal foi com relação 
ao modo como foi conduzida a 
votação. “Em diversos encon-
tros, a promessa foi que antes 
de ser submetida aos parla-
mentares na Assembleia, os 
empresários e representantes 
da classe iriam conhecer e ter a 
oportunidade de avaliar os 
impactos desse aumento nos 
tributos. Nós sabemos que a 
esfera pública precisa se ade-
quar e equilibrar financeira-

mente, mas a forma como foi 
colocado para votação nos 
deixou entristecidos”, disse. 

Dentre as medidas tomadas, 
houve o aumento dos impostos 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), sobre a 
Propriedade Veículos Automo-
tores (IPVA), sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos 
(ITCD), e outros. Esses aumen-
tos passam a vigorar a partir de 
1º de janeiro de 2015.

De acordo com o presidente do 
Sindicato do Comércio Varejis-
ta de Material Elétrico, Eletrô-
nico no Estado do Tocantins 
(Sicovame), Rubens Pereira da 
Luz, os lojistas não têm outra 
saída a não ser repassar esse 
aumento para os preços finais 
dos seus produtos. “É aquela 
velha história, quando o gover-
no aumenta tributos esses 
aumentos acabam sendo 
repassados para o consumidor. 
E nós já temos uma alta carga 
tributária, com esse aumento a 
tendência é que os preços 
aumentem”, revelou. Outra 
preocupação do presidente do 
Sicovame é a alta do dólar, pois 
esses produtos geralmente são 
importados e cotados na moe-
da americana, elevando ainda 
mais os preços.

Uso de extintor de incêndio não será mais 
obrigatório
Após muita polêmica, o Conse-
lho Nacional de Trânsito (Con-
tran) decidiu que o  uso do 
extintor de incêndio será opci-
onal em carros, caminhonetes, 
camionetas e triciclos de cabi-
nes fechadas. Com essa medi-
da, a falta do equipamento 
não mais será considerada in-
fração nem resultará em multa 
para o motorista. O fim da 
obrigatoriedade do extintor 
para carros começou a valer a 
partir da publicação da resolu-
ção nº 556, de 17/09/2015, 
publicada no pelo Contran.

Mas os empresários do setor 
não gostaram dessa mudança. 

“É inadmissível que o Governo 
mude a regra do jogo após 
tanta cobrança, pois grande 
parte dos revendedores deste 
produto fizeram investimentos 
para garantir a demanda 
proposta por esta obrigatorie-
dade e abasteceram os seus 
estoques com esses produtos. 
Mais uma vez, o comerciante 
vai sofrer as consequências das 
mudanças não analisadas 
previamente pelo executivo”, 
afirmou o presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista de 
Veículos, Peças e Acessórios no 
Estado do Tocantins (Sincope-
ças), Vicente de Paulo Ribeiro.



O crescente mercado dos pregões
Todo mundo sabe que é na 
hora da dificuldade que opor-
tunidades antes não percebi-
das podem aparecer e se tornar 
lucrativas. Em uma economia 
recessiva como a que o país 
atravessa no momento, a saída 
pode estar na criatividade, sus-
tentabilidade e na reutiliza-
ção. E isso se reflete no merca-
do dos pregões onde são ven-
didos móveis e eletrodomésti-
cos usados e seminovos como: 
mesas, cadeiras, fogões, armá-
rios, entre outros. Um mercado 
em crescimento. De acordo 

com uma pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística (Ibope), 38% dos 
brasileiros têm em casa algo 
que poderia ser vendido, 
representando um mercado 
potencial de R$ 105 bilhões.

Para o presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Móveis, Artigos de Colchoaria 
e Decorações do Estado do 
Tocantins (Sicomov), Anselmo 
José Martins da Silva Filho, são 
dois os motivos para a mudan-
ça de hábitos do consumidor 

brasileiro: o primeiro é que há 
menos preconceito com rela-
ção à aquisição de produtos 
usados. O outro fator é a eco-
nomia. “Os pregões se tornam 
uma boa saída porque atraem 
as pessoas pelos preços. Além 
disso, atrai as pessoas também 
que não têm coragem de enca-
rar um parcelamento porque o 
juro é muito alto e aquelas que 
não têm condições de abrir um 
crediário. Ou seja, é um ótimo 
nicho de mercado”, ressaltou 
Anselmo Filho.

Sábado Interativo integra colaboradores e empresários
Realizado pela Diretoria Sindi-
cal da Fecomércio Tocantins, 
com intuito de oferecer aos 
empresários e colaboradores 
do comércio de bens, serviços e 
turismo, um momento de 
integração, descontração e 
confraternização, o Sábado 
Interativo vem se firmando 
como um projeto de sucesso.

No total, mais de 150 pessoas, 
entre empresários e colabora-
dores, já desfrutaram dessa 
tarde de lazer, entretenimento 
e diversão, além de saborea-
rem um delicioso almoço nas 

dependências do Centro de 
Atividades do Sesc, situado na 
502 Norte, na Capital. “Impor-
tante essa ação porque traz os 
colaboradores para aproveita-
rem essa estrutura tão bonita 
que o Sesc Tocantins tem aqui, 
e que muitos nem conheciam”, 
disse o diretor financeiro da J. 
L. Meurer, Juliano Meurer, que 
foi uma das empresas partici-
pantes.

Segundo o diretor Sindical da 
Fecomércio Tocantins, Rubens 
Pereira da Luz, para participar 
o empresário deve procurar a 

Fecomércio e agendar uma da-
ta para a realização do projeto. 
Ressaltando que o "Sábado In-
terativo" é realizado gratuita-
mente para os empresários que 
estejam com as suas contribui-
ções sindicais em dia. “Estamos 
felizes com os resultados das 
edições que já realizamos, pois 
além do número de participan-
tes ter sido alto, tanto os em-
presários quanto os colabora-
dores das empresas ficaram 
muito felizes com a confrater-
nização", disse.

Palmas sediará de 23 de outu-
bro a 1º de novembro deste 
ano, o I Jogos Mundiais dos 
Povos Indígenas (JMPI), com a 
participação de mais de 2 mil 
atletas de cerca de 30 países. 
Serão 13 dias de programação 
que incluirá excursão de etnias 
brasileiras e estrangeiras pelos 
pontos turísticos da Capital. O 
evento vai aquecer a economia 
do Estado, principalmente na 
geração de empregos tempo-
rários em variados setores de 
prestação de serviços, diretos e 
indiretos. Para capacitar a mão 
de obra que faz parte de toda a 
cadeia do turismo, o Senac To-
cantins é um dos parceiros dos 
Jogos, oferecendo capacitação 
para a rede hoteleira, taxistas, 

Sindhorbs destaca importância do Senac nos 
Jogos Mundiais dos Povos Indígenas

e lojistas de Palmas, além de 
capacitar também agentes 
turísticos dos municípios de 
São Félix, Mateiros e Ponte 
Alta do Tocantins, destinos do 
trade turístico. Para a presiden-
te do Sindicato do Turismo e 
Hospitalidade do Estado do 
Tocantins (Sindhorbs), Maria 
Lúcia Dorta Pompeu, o Sistema 
Fecomércio Tocantins presta 
um relevante serviço a esse 
importante evento mundial. 
“Imprescindível a parceria do 
Senac Tocantins nessa grande 
empreitada. Todos ganham 
com uma mão de obra qualifi-
cada e que vai garantir ao turis-
ta toda a tranquilidade que ele 
precisa”, ressaltou Maria Lúcia.

Diante da inflação e da queda 
de poder de compra dos consu-
midores, os supermercados 
brasileiros estão atravessando 
o pior ano desde 2006. Com is-
so, as filas estão menores por-
que tem menos gente fazendo 
compras, e em partes porque 
os consumidores estão levando 
menos produtos para casa. De 
acordo com uma pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), as ven-
das nos supermercados caíram 
quase 2% só neste ano de 
2015. Uma segunda pesquisa 
da Associação Brasileira de 
Supermercados revelou que 
foram quase três idas aos 
supermercados a menos, em 
média, em todo o país.

Supermercados devem investir na criatividade 
em tempos de crise

Para o presidente do Sindicato 
do Comércio de Gêneros Ali-
mentícios no Estado do Tocan-
tins (Sigealto), César Hanna 
Halum, a aposta é a criativida-
de e a fidelização de clientes. 
“Esse é o desafio da vez: lançar 
produtos cada vez mais compe-
titivos, além de obter novos 
clientes e tornar o relaciona-
mento mais atraente para cati-
var e fidelizar o consumidor”, 
destacou. Outro ponto apon-
tado pelo presidente foi o uso 
da criatividade. “Nesse cenário 
de recesso, é imprescindível 
que o supermercadista use 
bastante da criatividade, bus-
cando, com isso, inovar em seu 
negócio. Em tempos de crise, 
não há outra receita: usar da 
criatividade e reduzir gastos”.



SINDIFARMA - Sindicato do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos do Estado do Tocantins

Todas as farmácias, postos de medicamentos, distribuidoras, 
drogarias, cosméticos e perfumarias.

Endereço: Avenida Goiás, Nº 2547, Edifício Alzira, Gurupi/TO - 
CEP: 77410-010
Fone: (63) 3312-1285

Presidente: Sr. Domingos Tavares de Sousa
E-mail: sindifarmato1@gmail.com
Site: sindifarma-to.sicomercio.org.br

SINDHORBS - Sindicato do Turismo e Hospitalidade do 
Estado do Tocantins

Abrange todos os hotéis, motéis, bares, restaurantes, pit dogs, 
choperias, buffets, confeitarias, lanchonetes, churrascarias, 
pizzarias casas de chá e café, hospedarias, casas de diversões, 
bingos, danceterias, lanchonetes de padarias, sorveterias, 
pensões, flats, apart hotel, fast food, bombonieres e similares 
do Estado do Tocantins, além de funerária, casa de diversões, 
video locadoras, lan house, academias, instituições religiosas, 
filantrópicas, beneficentes, lavanderias e institutos de beleza 
e similares, do então 4º grupo em Turismo e Hospitalidade do 
Tocantins.

Endereço: Avenida Goiás, Nº 2547, Edifício Alzira, Gurupi/TO - 
CEP: 77410-010
Fone: (63) 3312-1285

Presidente: Srª. Maria Lúcia Dorta Pompeu
E-mail: sindhorbsto@gmail.com
Site: sindhorbs.sicomercio.org.br

SINCOPEÇAS - Sindicato do Comércio Varejista de 
Veículos, Peças e Acessórios do Estado do Tocantins

Todas as revendas de veículos, peças , acessórios para 
automóveis, motocicletas, motonetas, bicicletas, etc. 

Endereço: Av. José de Brito Soares, Nº 158, Quadra 01, Lote 
07, Setor Anhanguera - Araguaína/TO - CEP: 77818-530
Fone: (63) 3411-1582 / 9209-8082 – Fax: (63) 3411-1582
 
Presidente: Sr. Vicente de Paulo Ribeiro
E-mail: sincopto@hotmail.com
Site: sincopecas-to.sicomercio.org.br

SICOVAME - Sindicato do Comércio Varejista de 
Materiais Elétricos e Eletrônicos do Estado do Tocantins

Todas as lojas de revenda e serviços de material elétrico, 
eletrônicos de informática.

Endereço: 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Cj. 01, Lt. 19 - 
Palmas/TO - CEP: 77001-226
Fone: (63) 3213-1046

Presidente: Sr. Rubens Pereira da Luz
E-mail: sicovameto@gmail.com
Site: sicovame-to.sicomercio.org.br

SICOMOV - Sindicato do Comércio Varejista de Móveis, 
Artigos de Colchoaria, Tapeçaria e Decoração do Estado 
do Tocantins

Todas as lojas de revendas de móveis, eletrodoméstico, artigos 
de colchoarias, tapeçaria, decoração, etc.

Endereço: Av. José de Brito Soares, Nº 158, Quadra 01, Lote 
07, Setor Anhanguera -  Araguaína/TO - CEP: 77818-530
Fone: (63) 3421-3331 – Fax: (63) 3421-3331

Presidente: Sr. Anselmo José Martins da Silva Filho
E-mail: sicomov@hotmail.com
Site: sicomov.sicomercio.org.br

SIGEALTO - Sindicato do Comércio de Gêneros 
Alimentícios do Estado do Tocantins

Todas as lojas de comércio de gêneros alimentícios tais como: 
supermercados, mercearias, casas de carnes, padarias, etc.

Endereço: Av. José de Brito Soares, Nº 158, Quadra 01, Lote 
07, Setor Anhanguera - Araguaína/TO - CEP: 77818-530
Fone: (63) 3421-3331 – Fax: (63) 3421-3331

Presidente: Sr. César Hanna Halum
E-mail: sigealto@hotmail.com
Site: sigealto.sicomercio.org.br

SINDIMÁQUINAS - Sindicato do Comércio Varejista de 
Máquinas e Equipamentos, Peças e Acessórios para uso 
na Agropecuária do Estado do Tocantins

Todas as empresas ligadas à agricultura tais como: vendas de 
máquinas e peças agrícolas e de desmatamento, lojas de 
produtos veterinários, revendas de fertilizantes, oficinas de 
máquinas pesadas e agrícolas, torneadoras, etc.
 
Endereço: Avenida Goiás, Nº 2547, Edifício Alzira, Gurupi/TO - 
CEP: 77410-010
Fone: (63) 3312-1285

Presidente: Sr. Valdemir de Sá
E-mail: sindimaquinasto1@gmail.com
Site: sindimaquinas-to.sicomercio.org.br

SIAPABE - Sindicato do Comércio Atacadista de 
Produtos Alimentícios e de Bebidas do Estado do 
Tocantins

Todos os atacados de bebidas e alimentos do Estado do 
Tocantins.

Endereço: Av. José de Brito Soares, Nº 158, Quadra 01, Lote 
07, Setor Anhanguera -  Araguaína/TO - CEP: 77818-530
Fone: (63) 3421-3331 – Fax: (63) 3421-3331

Presidente: Sr. Hugo de Carvalho
E-mail: siapabe@hotmail.com
Site: siapabe.sicomercio.org.br

SINDICATOS PATRONAIS DO COMÉRCIO FILIADOS A FECOMÉRCIO/TO

SICOVAR - Sindicato do Comércio Varejista do Estado do 
Tocantins

Todas as empresas de comércio varejista de vestuário, 
calçados, tecidos, confecções, brinquedos, papelarias, livrarias, 
máquinas e material para escritório, lojas de variedades (1,99) 
e conveniências, ferragens, tintas, lanvanderias e material de 
construção.

Endereço: Avenida Goiás, Nº 2547, Edifício Alzira, Gurupi/TO - 
CEP: 77410-010
Fone: (63) 3312-1285

Presidente: Sr. Itelvino Pisoni
E-mail: sicovarto@gmail.com
Site: sicovar-to.sicomercio.org.br


