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Parceria do Sincomércio com o Daep já instalou mais de 100 lixeiras
 Mais de 100 lixeiras já foram instaladas em 
diversas áreas de Penápolis, inclusive na região 
central, resultado de uma parceria entre o 
Sincomércio e o Daep. As lixeiras são instaladas 
seguindo mapeamento que dá prioridade à área 
central, corredores de acesso, parques e áreas de 
grande circulação de pedestres.
 Pela parceria, o Sincomércio adquire as 
lixeiras que são custeadas pelos comerciantes em 
troca do direito de fazer a publicidade da marca nos 
espaços disponíveis. O Daep instala as lixeiras e 
realiza atividades de conscientização sobre o 
descarte correto de resíduos sólidos.
 Os interessados em patrocinar uma das 
lixeiras podem entrar em contato com o Sincomércio 
para mais informações.

Alto Alegre-Avanhandava-Barbosa-Bento de Abreu-Braúna-Bilac-Brejo Alegre-Clementina-
Coroados-Gabriel Monteiro-Glicério-Guaiçara-Guararapes-Lavínia-Luiziânia-Mirandópolis-

Penápolis-Piacatu-Promissão-Rubiácea-Santópolis do Aguapeí-Valparaíso

Sincomércio prepara mais uma campanha para arrecadar fraldas

 O Sincomércio já deu início aos preparativos 
para mais uma campanha de arrecadação de 
recursos para a aquisição de fraldas geriátricas para 
serem doadas ao Lar Vicentino e Hospital Espírita.
 Os associados serão convidados a fazer a 
doação de R$ 15,00, pagamento que deverá ser feito 
junto com a mensalidade de dezembro. Apesar de  a 
contribuição ser facultativa, o Sincomércio conta com 
a colaboração de todos para conseguir comprar o 
maior número de fraldas possível. 

Sincomércio lança projeto Mulheres Empreendedoras
 O Sincomércio deu início ao projeto Mulhe-
res Empreendedoras, com a realização de encontros 
mensais para promover o empreendedorismo femi-
nino. A ação é desenvolvida pelo Departamento 
Feminino e o primeiro encontro aconteceu na noite 
de quarta-feira (27). Denominado “O primeiro passo 
para começar” , o evento teve duas palestras e uma 
rodada de sucesso com as mulheres inscritas sendo 
convidadas a compor grupos aleatórios e com-
partilhar histórias próprias de superação.
 Atualmente as mulheres representam 
maioria na direção das micro e pequenas empresas, 
mas apenas 2% das grandes empresas são 
administradas por representantes do sexo feminino. 
Fique atenta à programação e participe! 
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