MISSÃO:

Acesse nossas redes sociais:
Benefícios para sua empresa
e colaboradores

Negócios Internacionais
Assegurar às empresas do comércio
varejista e atacadista de bens e serviços
da cidade de Sete Lagoas, as melhores
condições para gerar resultados positivos
e desenvolvimento da sociedade.

Sindicato do Comércio de Sete Lagoas

VISÃO:
@sindcomerciosl

(31) 98611-0427

Fortalecer a comunidade empresarial do
comércio varejista e atacadista de bens e
serviços.

VALORES:
Representatividade, comprometimento,
ética e transparência.

Sindicato do Comércio de Sete Lagoas
Rua Senhor dos Passos, 278 - 2º andar - Salas 201/202 - Centro
CEP 35700-016 - Sete Lagoas/ MG
TEL + 55 31 3774-4186
sindsetelagoas@sindcomerciosl.com.br www.sindcomerciosl.com.br

Produtos e serviços com condições válidas apenas para empresas
representadas e adimplentes com as contribuições patronais.

Consultoria em importação e exportação - 15% de desconto e
cadastro premium gratuito anual no portal Brasil Trade Club
para os representados com a contribuição em dia.
Capacitação em negócios internacionais - cursos, workshops e
palestras (eventos pagos e gratuitos) - 10% de desconto aos
representados do Sindcomércio com contribuição em dia.
Assessoria - regras de tributação e acordos internacionais dos
quais o Brasil faz parte; auxílio quanto à classiﬁcação ﬁscal;
preferências outorgadas pelos acordos comerciais; prospecção
de mercado externo, identiﬁcando oportunidades de negócios
para internacionalização.
Emissão de documentos utilizados na exportação:
- Certiﬁcado de origem - Documento essencial para
comprovação de origem das mercadorias exportadas,
com benefícios tarifários para o importador no país de destino.
- Certiﬁcado de procedência - Atesta a origem estrangeira
e indica a procedência brasileira da mercadoria.
- Declaração de livre venda - Declaração que o produto está
livre de qualquer restrição comercial de acordo com a legislação
brasileira.

Saúde
Desconto de até 30% nos planos - Cobertura Estadual - MG

Gestão de Vale

Automóveis

VB Refeição/ VB Alimentação
VB Combustível/ VC Vale-Transporte

Tabela de valores EXCLUSIVOS para
compras de veículos

Isenção de 100% na taxa administrativa com possibilidade de
reembolso a partir de 50 funcionários;
Isenção de 100% na taxa de manutenção;
Desconto de até 80% da taxa de entrega;
Isenção de 60% a 100% na taxa de entrega .

A General Motors do Brasil oferece ao empresário
representado condições diferenciadas e descontos
exclusivos para compra de veículos nas concessionárias
de toda a rede, segundo tabela promocional encaminhada
mensalmente para o Sindcomércio SL.

- Planos Unifácil, Unipart e Unimax
Adesões ao plano a partir de uma vida;
Isenção de carência para consultas e exames simples;
Transporte aeromédico incluso;
Ponto de Atendimento Unimed- SL exclusivo aos representados
do Sindcomércio;
Plano odontológico opcional.

Certiﬁcado Digital
Desconto de 10% a 20%
Assinaturas gratuitas durante a vigência da certiﬁcação;
Oportunidades exclusivas no clube de vantagens;
Validação do certiﬁcado e instalação completa;
Validações presenciais ou in loco;
Agendamento do horário de atendimento.

E-Comerce
Bônus de R$1.000,00 na criação de
lojas virtuais
Utilização da maior plataforma de e-comerce do mundo;
Lojas virtuais personalizadas;
Suporte consultivo e apoio de especialistas para indicação
de estratégias para o negócio.

Gestão e Nota Fiscal
Linha de Financiamento
Taxas ﬁxas a partir de 1,71% mês
Carência de 3 meses para início do pagamento;
Até 4 anos para pagar com parcelas ﬁxas;
Simulação de empréstimo por meio do atendimento
personalizado do Sindcomércio;
Assessoria completa exclusiva do Sindcomércio para
proposta de ﬁnanciamento até a sua conclusão;
Pesquisas sobre a economia de Minas Gerais;
Diversas linhas de ﬁnanciamento para o seu negócio.

Sage On/ Sage Start/ Sage Business/
Sage IOB Gerencial XML
Notas ﬁscais de produtos, consumidor e serviços;
Sistema on-line e integrado;
Rotina ágil;
Notas ﬁscais com segurança;
Gestão de processos internos mais simples, produtivos,
eﬁcazes e ágeis.

Isenção de taxa de adesão EXCLUSIVA
para os representados do Sindcomércio
Mais de 10 mil hotéis no Brasil e exterior;
Desconto exclusivo de 30% para compra de passagem
aérea nacional.

Segurança para o seu negócio
Medicina e Segurança do Trabalho;
Engenharia Ambiental;
Desenvolvimento Humano/ Treinamentos.

Ensino superior
Descontos EXCLUSIVOS para
associados e colaboradores
- Instituições de ensino:
UNA Sete Lagoas - Desconto de até 25%;
Anhembi Morumbi - Cursos com descontos de 30% exceto
Negocio Imobiliário;
Santo Agostinho - Desconto de 15% nos cursos.

Parceria

Câmbio de Moedas
Desconto Exclusivo de R$0,04 nas transações*
de USD e EURO em papel moeda

Turismo

Desenvolvimento Empresarial

Disponível em mais de dez tipos de moeda;
Cartões pré-pagos para viagens internacionais (Visa e Mastercard)
Transferências internacionais: envio de dinheiro para o exterior,
pagamentos internacionais e compra de cheques em moeda
estrangeira;
Delivery sob consulta.
* Desconto concedido nas liquidações por meio de TED/Transferência ou dinheiro para pessoa física.

O Sindcomércio em parceria com Sebrae e o sistema,
Fecomércio MG, Sesc e Senac atua de forma integrada
para fortalecer o comércio de Sete Lagoas de bens e serviços.
Descontos exclusivos em produtos e serviços oferecidos
pelos nossos parceiros, tanto para empresários quanto para
seus colaboradores.

Representatividade
Por meio de uma série de iniciativas, como a participação em
fóruns, conselhos, audiências públicas, negociações coletivas
e mobilizações, os interesses dos representados são defendidos
em instâncias criadas pelo governo e por outros segmentos
políticos, possibilitando que decisões sejam tomadas de
forma ágil e assertiva.

Assessorias Econômicas e Jurídica
- Conhecer as tendências do mercado é fundamental para o
futuro dos negócios. Por isso, o Sindcomércio disponibiliza
dados relevantes com a ﬁnidade de garantir mais segurança
na tomada de decisões estratégicas relacionadas a ações de
marketing e vendas das empresas.
Pesquisas de opinião pública e avaliação do potencial de
consumo no mercado.
Acompanhamento de mercado (indicadores e políticas
econômicas).
Análise de conjuntura e outros serviços.
- O departamento Jurídico orienta e assiste o empresariado
do comércio de bens e serviços, prestando consultoria
e assessoria nas seguintes áreas:
Tributária, Fiscal, Previdenciária, Cível, Empresarial, Sindical
e Trabalhista.
Certidão de Exclusividade, necessária na dispensa de licitações
públicas.

Palestras e Cursos/ Locação de Espaço
O Sindcomércio oferece palestras e cursos para atualizar os
seus conhecimentos;
Diversos temas da atualidade para garantir o sucesso de sua
empresa e de seus colaboradores;
50% de desconto no aluguel da Sala do Empresário para associados

Localização central da cidade;
Espaço amplo e bem equipado;
Capacidade para 60 pessoas.

