Saúde e economia devem andar juntas,
sempre priorizando a vida.

Natal se aproximando, data especial para o
comércio com grandes expectativas de vendas e é preciso que cada um de nós, comerciários e clientes, tenhamos consciência do
atual cenário que vivemos nessa pandemia
de Covid-19. As expectativas para as vendas,
a geração de novos empregos e também de
serviços temporários são grandes dentro da
nossa categoria. Na atual realidade isso traz
um alívio para tudo aquilo que vivemos pro-
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fissionalmente durante esse ano. Segundo
os economistas, por ser um ano atípico, em
relação às vendas de fim de ano, 2020 ainda tem muitas incertezas, mas a expectativa
real é que em dezembro o comércio esteja no
mesmo nível de 2019. Se as expectativas forem correspondidas, teremos um bom Natal,
com recuperação de perdas para todos.
O comércio é o maior gerador de empregos
neste período e precisamos manter as vendas em alta, reforçando assim as expectativas dos trabalhadores. Também não podemos em nenhum momento deixar de lado os
cuidados com a saúde. “Álcool em gel sempre à disposição de todos, evitar contatos pessoais e aglomerações e manter
os ambientes de trabalho higienizados
devem ser priorizados, assim manteremos a saúde dos comerciários e a economia fluindo positivamente”, alerta nosso
presidente Milton Matias, o Zico.
Saúde e economia devem andar juntas,
sempre priorizando a vida.

KIT MATERIAL ESCOLAR:

CADASTROS DEVEM SER FEITOS DE 1º A 20
DE DEZEMBRO NO SITE DO SINDICATO

O Sindicato dos Comerciários de Sorocaba
e Região estará com as inscrições abertas para
os comerciários contribuintes de todas as 14
cidades que fazem parte de sua base de atuação
para requererem os kits de material escolar
gratuitos a partir do dia 1º até o dia 20 de dezembro.
O benefício será entregue a partir de 15 de janeiro e é destinado aos associados titulares e seus
dependentes legais que devem fazer suas inscrições no endereço: www.sincomerciariosorocaba.com.br/kitmaterialescolar2021

Para receber o kit, o titular precisa preencher
o formulário com todos dados solicitados, anexar foto do último holerite com a contribuição ao
sindicato (mínimo de 6 meses de contribuição) e
anexar a certidão de nascimento do dependente
legal (basta tirar uma foto legível dos documentos
e anexar no formulário). A quantidade de kits é limitada e serão contemplados os comerciários que
atenderem todas as exigências.
Essa é mais uma forma de colaboração do nosso sindicato com os comerciários, auxiliando assim nas despesas com material escolar e trazendo
economia para a família comerciária.

SINDICATO FAZ PARCERIA
COM CLÍNICA DE SAÚDE:

Cartão do Bebê
é um benefício

EXCLUSIVO

Comerciários tem valores acessíveis, uma variedade
de especialidades médicas e podem incluir familiares

para associados
Comerciários associados das 14
cidades de atuação do Sincomerciários, tem direito a receber mais um benefício exclusivo: o Cartão do Bebê.
O cartão, no valor de R$ 300,00, é entregue aos comerciários no nascimento do
bebê, mediante algumas regras específicas.
Para saber mais sobre esse benefício
consulte nossos diretores ou entre em
contato com o número de whatsapp (15)
3212-7113.

Ao adquirir o cartão, você e seus dependentes
tem acesso a mais de 30 especialidades
médicas com consultas a partir de R$ 25,00

SINDICATO FAZ ENTREGA DE
MÁSCARAS E ÁLCOOL GEL
Desde o mês de agosto, nossos diretores vem percorrendo o comércio e fazendo a entrega de kits contendo
álcool gel e máscaras personalizadas do Sincomerciários e Fecomerciários, auxiliando assim na proteção
com os cuidados com higiene e com a saúde dos nossos
comerciários e comerciárias.
Neste mês de dezembro, seguimos com a entrega desse
kit juntamente com uma cartilha de orientação com os cuidados, que devem ser redobrados nesse período de maior
movimentação do comércio em nosso país.
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