INFORMATIVO Nº 03
ANO I

“O interesse de todos supera as necessidades de cada um.”
NOVA SEDE: AV. BENEDITO ZANCANER, 720 - JARDIM DO LAGO - CEP.: 15801-440 - CATANDUVA-SP

Parceria do Sincomercio com Padre Albino Saúde
garante até 50% de descontos para associados

O

Sindicato do Comercio Varejista de Catanduva
– Sincomercio mantém, na extensa lista
de serviços disponíveis, várias parcerias
que beneficiam e geram economia para seus
associados. Com a Associação Padre Albino Saúde
(APAS), não é diferente, e os descontos na adesão
ao Plano de Saúde podem chegar até 50% e os
procedimentos ambulatoriais descontos de 70%.
O presidente do Sincomercio Catanduva, Ivo
Pinfildi Júnior, explica que a redução nos valores é
de acordo com a faixa etária estipulada pela APAS.

“É uma importante parceria que beneficia
o associado e sua família, uma vez que existem
planos individuais e familiares, para pessoa física.
No caso de pessoa jurídica o plano abrange os
proprietários da empresa, funcionários, cônjuges e
filhos do funcionário”, detalha o presidente.
Para se tornar um associado do Sincomercio
e aderir ao plano, basta comparecer na sede
do Sindicato, Avenida Benedito Zancaner, 720,
Jd. do Lago. Informações: 3531-5900, www.
sincomerciocatanduva.org.br .

Fique por dentro do que acontece!
Neste mês de fevereiro, no carnaval, o comércio funcionará em horário especial, confira:
27 DE FEVEREIRO - SEGUNDA-FEIRA – DAS 13 H ÀS 18 HORAS.
28 DE FEVEREIRO – TERÇA-FEIRA – FECHADO
01 DE MARÇO – QUARTA- FEIRA – DAS 13 H ÀS 18 HORAS.
ANOTE EM SUA AGENDA: Dia 7 de março, terça-feira, será realizado o 22º Encontro do
Conselho da Mulher Empresária, com a palestrante Lígia Guerra.
SEBRAE: A consultoria do Sebrae que seria realizada no Sincomercio no dia 13 de
fevereiro na área Jurídica, foi transferida para o dia 27 de março. Anote na agenda.
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