
08 DE SETEMBRO

DE 2021

 Acesse o site ou o aplicativo 
do Sincomércio e conra no Banco 
de Currículos as vagas disponíveis. 
Os associados podem solicitar o 
cadastro e divulgar suas vagas.

Veja a programação on-line da edição 2021 do Circuito Sesc de Artes 

Parceiros recebem certicados da Semana do Bebê 

CANTO A TI, PRINCESA!
Dia 13/09, segunda, às 20h

CINEMA NEGRO BRASILEIRO - APAGAMENTO, INTERSEÇÕES E RETOMADA
Dia 17/09, sexta, às 21h

#ÉCOISADAQUI: BREVE INVENTÁRIO AFETIVO DA CULTURA DA GENTE
De 08 a 19/09, quarta a domingo

Uma das formas de conhecer uma cidade é questionar as pessoas que moram nela.

SÃO PAULO, SOCIEDADE ANÔNIMA (CINE CIRCUITO DA MADRUGADA)
Dia 17/09, sexta, às 22h (lme disponível por 24 horas)

 A s  l o j a s  d o  c e n t r o 
comercial que aderiram ao projeto 
“Vitrine Show”, durante a 12ª 
Semana do Bebê, receberam 
certicado de participação. O 
evento aconteceu entre os dias 14 a 
20 de agosto e os lojistas deco-
raram as vitrines com o tema 
“Primeira Infância – um com-
promisso de todos”. Todas os 
Centros de Educação Infantil 
Municipal também receberam 
certicado.

 Penápolis deve ganhar escritório da Jucesp 
(Junta Comercial do Estado de São Paulo), órgão 
responsável por registrar e validar quaisquer 
atividades empresariais no estado. A instalação 
atende pedido feito pelo presidente do Sincomércio, 
Júlio Galinari, em setembro de 2019, e a entidade 

Por iniciativa do Sincomércio, Penápolis deve ganhar escritório da Jucesp

poderá ser a sede do serviço. O encontro foi 
intermediado pelo prefeito Caíque Rossi, que 
informa que em breve deve ser assinado o 
convênio para instalação do escritório da Jucesp 
na cidade. Somente empresas no formato SA não 
serão atendidas no escritório de Penápolis.

Maria Alice representou o Sincomércio na
entrega dos certificados

Estagiário de Educação Física; Decoradora/
Florista; Vendedora; Operadora de Caixa;

Auxiliar de Departamento Pessoal; Atendente
de clientes em geral

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
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