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SENAC É EXEMPLO DE CIDADANIA
A sociedade compreende cada vez melhor o papel
socioeconômico e cultural das empresas que
atuam no comércio de bens, serviços e turismo.
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Na comercialização, distribuição, assim como no
setor de serviços e turismo, a geração de
empregos diretos e indiretos proporciona renda
para milhares de profissionais, atuantes em
diversas atividades. Desta forma, o setor propicia
geração de renda, alimenta a economia e promove
a evolução do País.
Entretanto, vamos nos ater a um fator que vai além
dessa característica intrínseca à sobrevivência
das empresas, a Responsabilidade Social do
Setor na prática
O Senac, presidido por Abram Szajman e que tem como diretor regional Luiz Francisco de
A. Salgado, realizou no último sábado, dia 10 de março, a solenidade de inauguração da
Unidade São Miguel Paulista, na zona Leste da capita. O SINAPEL se fez representar pelo
presidente Vicente Amato Sobrinho.
Ocupando área superior a 26 mil metros quadrados, esta é até agora a maior unidade do
SENAC no estado de São Paulo. Foi projetada para atender 25 mil estudantes por ano e
80% da oferta de vagas será gratuita, por meio da Política Senac de Concessão de Bolsas
de Estudo.
Moderno e bem planejado, o Senac São Miguel conta com tecnologia de última geração,
possibilitando acesso à Wi-Fi em todas as dependências e incorporando recursos
tecnológicos também nos 16 laboratórios educacionais. Há mais 18 salas alternativas para
o desenvolvimento de conteúdos tecnológicos de diferentes cursos. É um empreendimento
vultoso, no qual foram bem investidos R$ 98 milhões e que já nasce com a tradição de
excelente qualidade de ensino do SENAC.
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Os setores representados pelo SINAPEL têm motivos para ter orgulho em fazer parte do
empreendimento que acaba de ser inaugurado, fruto da contribuição das empresas do setor
do comércio de bens, serviços e turismo.
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