O SECOM LEVA CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA OS COMERCIÁRIOS NO 1º DE MAIO
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O

SECOM fez uma excelente homenagem ao trabalhador comerciário no feriado do dia
1º de maio. Como no ano passado, este ano uma grande confraternização aconteceu no
SESC. Além do tradicional torneio de futebol de salão, muitas opções de brincadeiras
para as crianças, cortes de cabelo, um delicioso churrasco para descontrair, seguido do almoço
animado pela banda de pagode Prata da casa. Após tanta descontração uma surpresa com as
Santas apimentadas, uma animada apresentação teatral que envolveu a todos os comerciários e
suas famílias, que com toda certeza proporcionou uma tarde super agradável e um feriado cheio
de alegria e muita diversão.
Essa é a verdadeira intenção da diretoria do SECOM, que através do seu Presidente Francisco
Brandão, do Secretário geral Sidení de Castro e do diretor Fernando Corrêa, tentam levar aos
colegas comerciários e toda a família, benefícios tanto sociais, quanto culturais, elevando assim
o nível de relação entre todos os comerciários e mostrando a importância que a união
proporciona num todo. É importante reconhecer o esforço que o SECOM vem tendo em favor
dos comerciários de Governador Valadares, mesmo com tantas adversidades, o objetivo é
sempre proporcionar bem estar direto para todos. Quando a categoria se une, o resultado
aparece. Passe essa idéia adiante.

Você Que É Comerciário Não Perca Mais Tempo.
Venha Usufruir Desses Benefícios:
CONSULTAS MÉDICAS:
Clínico Geral
Ginecologia
Ortopedia
Pediatria
Cardiologia
Nutricionista
Psicologia
Urologia e
Oftalmologia

ENCAMINHAMENTO DE EXAMES:
Mamografia
Ultra som
Raio X
Ressonância Magnética
Tomografia e
Laboratoriais
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO

O SECOM, coloca a disposição para você comerciário e sua família, todos esses
benefícios, basta estar filiado. Marque uma consulta pelo telefone 3212 4401 ou
venha nos fazer uma visita e conhecer nossa clínica.

RUA ARTUR BERNARDES, 795 - CENTRO / 3212 4400

A criançada
teve muitas
opções para
se divertir.

