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Comerciários e comerciárias recebem a
visita do sindicato no ambiente de trabalho

Comerciário

Capela do Alto
Pilar do Sul

Araçoiaba da Serra

Iperó

Salto de Pirapora

Comerciários e comerciárias, não se deixem explorar!
Trabalho aos domingos e feriados sem compensação, ou ainda,
falta de pagamento de horas extras, denuncie!! Ligue (15) 3278-3916
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Comerciários e comerciárias de
Pilar do Sul agora têm consulta médica
gratuita no Sindicato dos Comerciários
O Sindicato dos Comerciários – Subsede Pilar do Sul está
ampliando os benefícios oferecidos aos comerciários do
município. Entre os serviços já oferecidos, agora a categoria
conta também com o atendimento médico gratuito, com o
Dr. Paulo de Abreu Sampaio, especialista em Clínica Geral
e Geriatria.
O atendimento acontecerá na nossa subsede, localizada
na Rua Coronel Batista, 510 – Centro, mediante agendamento antecipado. Informações podem ser adquiridas com Laila
pelo telefone (15) 3278-3916.
O sindicato mantém outros serviços à disposição dos comerciários diariamente, como: assistência jurídica, homologação, Lan House e Vídeo Locadora, todos para proporcionar
o melhor suporte à categoria de Pilar do Sul.
É o Sindicato dos Comerciários sempre pensando no
bem-estar da categoria

CURSOS

Assistência
médica

Inscrições abertas para sede e subsedes
Nosso sindicato está com inscrições
abertas para os cursos gratuitos de Excelência no Atendimento & Técnicas
e Práticas de Vendas. Os cursos serão
realizados em toda base territorial da
entidade composta por 13 cidades além
de Sorocaba.
Para realizar a inscrição, o interessado
deve acessar o site do sindicato (www.sincomerciariosorocaba.com.br), preencher
a ficha e escolher a cidade sede.
Se preferir o trabalhador poderá
deslocar-se até a sede ou subsedes e fazer
sua inscrição.
Uma iniciativa da Fecomerciários e
Sindicato dos Comerciários. As entidades
oferecem ainda material didático também
grátis, além de certificados válidos em
todo território nacional.
Rua Coronel Batista, 510 - Centro
Pilar do Sul - Fone: (15) 3278-3916

