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AÇÕES REALIZADAS PELO SINCOMÉRCIO EM 2021

Sincomércio conquista escritório regional da Jucesp para Penápolis

Sincomércio implanta Banco

de Currículos para auxiliar

empresas e trabalhadoresA parceria do Sincomércio com 
o Daep (Departamento Autônomo 
de Água e Esgoto de Penápolis) já 
possibilitou a instalação mais de 
100 lixeiras no município.

Comerciantes e empresários 
abraçaram a iniciativa e estão 
contribuindo para a limpeza 
urbana eciente, com a destinação 
ambientalmente adequada dos 
resíduos que seriam dispensados 
nas vias públicas.

Os interessados na aquisição 
de lixeiras podem entrar em 
contato com o Sincomércio pelo 
telefone (18) 3654-0089 ou pelo 
celular 18-99673-2571 e falar com a 
Ana Cecilia Meirelles Fernandes 
para fazer a solicitação.

Após trabalho intenso do 
Sincomércio, em dezembro do 
ano passado foi assinado o 
convênio para a implantação do 
escritório regional da Jucesp 
(Junta Comercial do Estado de 
São Paulo) em Penápolis.

O evento ocorreu no auditório 
do Sincomércio e a conquista 
para o município é importante 

Desde o segundo semestre do 
ano passado, está em funciona-
mento o Banco de Currículos do 
Sincomércio para auxiliar os 
empresários na hora de selecionar 
novos colaboradores. Qualquer 
pessoa pode cadastrar o currículo 
no sistema e o banco de dados 
está disponível para os associados 
fazer consultas na hora de sele-
cionar um candidato a uma vaga 
de emprego. O cadastro  está 
disponível no site do sindicato e no 
aplicativo. O mesmo procedi-
mento pode ser  fe i to  pelas 
e m p r e s a s  p a r a  d i v u l g a r  e 
cadastrar as vagas disponíveis.

Lixeiras foram instaladas nas calçadas no
centro e corredores comerciais de Penápolis

Convênio foi assinado no auditório do Sincomércio

atende reivindicação antiga dos 
comerciantes, empresários e 
contabilistas.

Sem o serviço na cidade, esse 
público precisaria viajar para 
outros municípios, como Ara-
çatuba ou Birigui, para dar 
andamento aos processos de 
abertura, fechamento e alterações 
em empresas.
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