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OBJETIVO É ESTAR AINDA MAIS PRÓXIMO DOS ASSOCIADOS, MANTÊ-LOS ATUALIZADOS

E DISPONIBILIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE MANEIRA ÁGIL, ACESSÍVEL E SEGURA

Já está disponível para ser baixado 
no seu celular, o novo aplicativo do 
Sincomércio de Penápolis, que em 
breve será lançado ocialmente. 
Nele, os associados poderão encon-
trar todos os serviços oferecidos pelo 
sindicato. Essa é mais uma iniciativa 
do sindicato para atender as neces-
sidades dos comerciantes, que 
podem inclusive realizar consultas de 

   Na próxima sexta-feira, feriado 
de 9 de julho, o comércio de Pená-
polis cará fechado. Entretanto, os 
comerciantes poderão abrir as 

crédito por meio do aplicativo.
Cartão de desconto
Também será possível acessar o 

cartão de desconto,  que é a 
carteirinha pela qual os associados 
ao Sincomércio obtêm descontos 
especiais em diversos serviços, 
como cinema. Existe a opção para 
acessar o cartão já existente, por 
meio de QR Code ou CPF, e para 
solicitar um novo cartão.

Para fazer a solicitação é preciso 
clicar em «Cartão de Descontos», 
informar os dados pessoais e o 
código de associado, que é o 
mesmo usado para fazer consultas. 
Quem não tiver o código de as-
sociado deve concluir o cadastro e 
depo is  faze r  con ta to  com o 
Sincomércio pelo WhatsApp, que 
será incluído.

Feito o cadastro, é clicar em 
«Meu Cartão», conrmar a solici-
tação e aguardar a liberação por 
parte do sindicato. Essa liberação é 
feita mediante envio do último 
holerite pelo WhatsApp do Sin-
comércio.

O cartão gerado será válido por 

seis meses. Nesse prazo será preciso 
refazer o procedimento, com o 
reenvio do holerite, para conrmar 
que ainda é associado.

Todas as empresas e prestadoras 
de serviços que são parceiras do 
Sindicato estão divididas por cate-
gorias, sendo possível consultar os 
descontos disponíveis.

Atualização
O aplicativo será atualizado 

constantemente, com a divulgação 
de notícias de interesse da cate-
goria, disponibilização da CCT 
(Convenção Coletiva de Trabalho) e 
dos informativos do sindicato.

“Esse é mais um serviço que 
estamos oferecendo aos associados, 
que precisam estar sempre atua-
l izados e queremos ajudá-los 
também nesse sentido”, informa 
Everson Carvalhal Santiago, respon-
sável pelo setor de Comunicação e 
Marketing do Sincomércio de Pená-
polis.

Para baixar o aplicativo gratui-
tamente basta acessar a loja pelo 
sistema Android ou IOS, digitar 
Sincomércio e fazer o download.

lojas, desde que paguem todas as 
indenizações previstas aos fun-
cionários. Outras informações no 
Sincomércio.
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