
SEMANA DO CONSUMIDOR SERÁ DE 8 A 12 DE SETEMBRO

Programa Sacola do Bem arrecada alimentos 
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Boletim Semanal

LOJAS PARTICIPANTES PODERÃO OFERECER DESCONTOS QUE VARIAM DE 10% A 60%

O comércio de Penápolis terá sua 
Semana do Consumidor do dia 8 ao 
dia 12 de setembro, com o comércio 
funcionando em horário especial 
para incentivar as vendas. O evento é 
promovido pelo Sincomércio, em 
parceria com a ACE (Associação 
Comercial e Empresarial). Com o 
término das restrições de horário de 
funcionamento e de capacidade de 
ocupação das atividades econô-
micas em todo Estado de São Paulo, 
a tendência é de que as pessoas 
voltem a ter vida social e, com isso, 
saiam às compras.

Por isso, o Sincomércio entende 
que é uma boa oportunidade para os 
lojistas aumentarem o faturamento e 
se desfazer das mercadorias que 
estavam paradas para poder repor o 
estoque. Será o primeiro pagamento 
após a retomada total das ativi-
dades.

O Sincomércio e o Garden 
Shopping lançaram o projeto 
Sacola do Bem, que tem como 
objetivo arrecadar alimentos para 
serem doados ao Fundo Social de 
Solidariedade.

As doações devem ser depo-
sitadas em uma ‘sacola’ devida-
mente identicada, instalada no 
Garden Shopping e podem ser 
feitas durante o ano todo.

Tudo o que for arrecadado será 
distribuído para as famílias em 
situação de vulnerabilidade cadas-
tradas no programa assistenciais 
do município.

Para isso, as lojas participantes 
da Semana do Consumidor pode-
rão oferecer descontos que variam 
de 10% a 60%. Os lojistas interes-
sados em saber como aderir devem 
entrar em contato com o sindicato.

Cuidados
Mesmo com o retorno total das 

atividades, o Sincomércio reforça 
que é preciso manter todos os cui-

dados para prevenir a transmissão 
do coronavírus, inclusive entre os 
funcionários. Todos devem car a-
tentos ao distanciamento, à dispo-
nibilização de álcool gel 70% e ao 
uso obrigatório de máscara facial.

Nessa fase de retomada, é 
importante que os lojistas invistam 
em vitrines atrativas para chamar a 
atenção do consumidor.

A parceria surgiu durante a rea-
lização da campanha Mesa Brasil 
do Sesc, na qual o sindicato é um 
ponto de coleta de arrecadação. 
Podem ser depositados na sacola 
todos os tipos de alimentos não 
perecíveis, os quais serão coletados 
semanalmente e encaminhados ao 
Fundo Social de Solidariedade.

O Sincomércio convida empre-
sários e comerciantes a participa-
rem do programa, colocando seus 
estabelecimentos à disposição da 
população para coleta de alimentos. 
Os interessados devem procurar o 
Sincomércio.

DIA 8
DIA 9
DIA 10
DIA 11
DIA 12

Quarta-Feira
Quinta-Feira 
Sexta-Feira 
Sábado 
Domingo

Horário Normal
Das 9h às 22h
Das 9h às 22h
Das 9h às 16h
Das 9h às 13h (Opcional)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NA SEMANA DO CONSUMIDOR
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