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SERVIÇO SERÁ OFERECIDO ENTRE OS DIAS 29 DE JUNHO E 1º DE JULHO, NA SEDE DO SINDICATO

Participe de atividades culturais, 
esportivas e turismo nas unidades do 
Sesc no Estado de São Paulo e em 
todo Brasi l .  Para isso,  basta 
apresentar a Credencial do Sesc, que 
será emitida no Sincomércio de 
Penápolis em plantão que será 
realizado entre os dias 29 de junho e 
1º de julho.

A Credencial Sesc habilita os 
portadores a usufruírem de serviços 
exclusivos, atendimento prioritário, 
descontos e muitos outros benefí-
cios. Ela é oferecida a todas as pes-
soas que têm vínculo empregatício 
com empresas privadas do comércio, 
serviços e turismo.

Funcionários com registro em 

carteira, trabalhadores temporá-
rios, estagiários e aposentados das 
mais diversas empresas – como 
lojas, padarias, farmácias, hospi-
tais e escolas particulares, condo-
mínios, empresas de teleaten-
dimento e muitas outras também 
podem.

Quanto custa?
A Credencial é gratuita, tem 

validade de até 2 anos e ao término 
desse período é preciso conrmar a 
manutenção do vínculo para 
renová-la gratuitamente. Pessoas 
que estão desempregadas, mas 
trabalhavam em empresas de 
comércio, serviços e turismo, tem 
um prazo de até 24 meses (a contar 

No caso de desempregados, é 
considerado o prazo de 24 meses 
da baixa da Carteira Prossional, 

para fazer e utilizar 

da baixa na sua carteira) para emitir 
e aproveitar a Credencial.

Plantão será realizado entre quarta e sexta-feira  

Documentos exigidos para
emissão da Credencial

Funcionários empregados
e desempregados: 

– Carteira prossional atualizada
   (impressa ou digital) 
– Documento de identidade 
– CPF 
– Foto 3×4 recente. Se preferir,
   tire a foto na hora, sem custo 

Estagiários

– Termo de compromisso ou
   carteira de trabalho, em que
   conste o número do CNPJ da
   empresa 
– Declaração de matrícula com
   situação acadêmica 
– Documento de identidade 
– CPF 

A validade da Credencial
corresponde ao período de
vigência do contrato de estágio,
não ultrapassando dois anos,
cessando o direito à renovação
após a rescisão. 
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