Abertas inscrições de cursos
para qualificação profissional
dos Comerciários em Ibiúna

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 e certificados
válidos em todo território nacional.
Mais informações: (15) 3248-2876.
End: Avenida São Sebastião, 192 Centro
(1º pavimento do Shopping Ibiúna)

Sindicalização fortalece o trabalhador
Comerciário e comerciária, vocês são associados ao sindicato? Saiba que a partir da sindicalização, a categoria recebe orientações sobre
seus direitos e deveres, e podem usufruir de
uma infinidade de benefícios, como: convênios
com uma rede de profissionais credenciados
ao sindicato (médicos, laboratórios, dentistas,
farmácias e prestadores de serviços em geral)
que proporcionam descontos de até 50% e fa-

cilidades de pagamentos criadas especialmente
para a categoria. Além disso, o associado terá
à disposição um clube completo, a poucos minutos do centro.
As vantagens, entretanto, não param por ai,
pois o comerciário associado ainda poderá usufruir junto aos familiares de ótimos momentos
no Centro de Lazer, em Praia Grande, localizado
na Avenida dos Sindicatos, de frente para o mar.

Ligue: 3248-2876

Concurso Miss
Comerciária
Inscrições
começam
em julho

O concurso Miss Comerciária Paulista
– edição SOROCABA, será no dia 06 de setembro quando será escolhida a mais bela
comerciária da região. No mês de JULHO a
ficha de inscrição será disponibilizada no
site para que as comerciárias interessadas
em participar possam proceder com a inscrição. E a grande final foi agendada para
o dia 22 de novembr o, no Centro de Lazer
dos Comerciários em Praia Grande/SP.
Você mulher comerciária de Ibiúna também pode participar, faça sua inscrição,
nós daremos todo o suporte necessário
para seu transporte até Sorocaba.

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) 3248-2876
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Programa Perfil Comerciário no ar
O Perfil Comerciário, programa do nosso
sindicato voltado à categoria comerciária,
por meio do qual divulgamos todas as
atividades da entidade vai ao ar todos os
sábados às 16 horas pelo canal 26 NET
Cidade, com reprises aos domingos, quartas e sextas, e agora também às terças e
quintas-feiras, às 19h30 pelo canal 23 TVR
também da NET.
Os mesmos programas exibidos na
tevê são colocados à disposição no site do
sindicato na TV Comerciários por meio do

canal do you tube.
Se vc tiver sugestão de pauta para nosso
programa, participe enviando email para
PERFIL@SINCOMERCIÁRIOSOROCABA.
COM.BR. Todas as ideias serão muito
bem-vindas.
Assistam NOSSO PROGRAMA vale
a pena! Divulguem para seus amigos
e familiares, juntos vamos divulgar
nossas atividades para a sociedade
e mostrar que temos um sindicato
forte e atuante.

Flash
Comerciário

Assistência Jurídica
Você sabia que o Sindicato dos Comerciários mantém assistência
jurídica para a categoria na subsede? É isso mesmo, toda e qualquer
dúvida que o trabalhador comerciário tiver a respeito dos seus direitos podem ser sanadas no departamento jurídico da entidade,
onde advogados experientes e capacitados estão à disposição para
atendimento. Aproveite, é benefício para você trabalhador e trabalhadora do comércio. Procure seu sindicato e tire suas dúvidas!!!
Av. São Sebastião, 192 - Centro - 1º pavimento do
Shopping Ibiúna - Ibiúna - Fone: (15) 3248-2876

Estúdio de gravação do Programa Perfil Comerciário

