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Construindo uma nova história para o nosso Sindicato
Em março o Sindicato do Servidor Público Municipal
de Mococa completou 25 anos de fundação. Pelo
segundo mandato consecutivo está sob presidência de
Rodrigo César Peretto que, em conjunto com os demais
diretores realizaram, logo no início da primeira gestão,
uma verdadeira revolução no atendimento e serviços
prestados para oferecer aos servidores sindicalizados a
dignidade que realmente merecem.
Sede estruturada, ampliação de serviços (clínico
geral, pediatra e psicólogos), cursos (informática e
violão), assistência jurídica, Convênio Caixa Aqui (para
consignados), ampliação da carteira de conveniados
(médicos, dentistas, lojistas, prestadores de serviços,

etc), estão entre as melhorias. É importante ressaltar
que o servidor sindicalizado não está sozinho. Tem
sempre ao seu lado uma entidade que o representa e
que está constantemente empenhada para melhorar a
sua vida, que luta pelo reconhecimento dos seus
direitos, pelo pagamento de salários dignos, ampliação
de benefícios, por novas conquistas, capacitação e
qualificação, melhores condições de trabalho, entre
outros. Por tudo isso, você que ainda não é sócio,
sindicalize-se!
Já foram muitas as conquistas, mas muito ainda será
feito por você e seus dependentes. Continue confiando
no nosso trabalho, servidor!

Nesta edição
Data-base 2014

Veja ainda:

Negociações terminam com correção do salário,
aumento no Vale-alimentação, Vale-transporte em
pecúnio no pagamento e melhorias na Lei do
Salário-prêmio.

- Comodidade: PASEP será depositado em conta
- Brindes: Sorteios de prêmios entre os sindicalizados
- Recadastramento 2014: Atualize os seus dados

EDITORIAL
Incentivo cultural
Luciene
Castelli Zeferino
Diretora Financeira

Um horizonte
a conquistar!

Nem só de festa vive um
país, não é a ostentação que
constrói o ser humano, se não
houver planejamento, seriedade, objetivos claros, técnica,
visão de grupo, meta e esforço
não se ganha uma Copa. Não
se vence nada. Essa foi a
mensagem subliminar que o
time de futebol da Alemanha
deixou aos brasileiros neste
ano de 2014.
Falando em festa, destaco
que este ano, em março, o
nosso Sindicato completou 25
anos de fundação. Não fizemos
festa, estávamos em plena
negociação. Também não
faremos festa, estamos
planejando o futuro! Mas
comemoraremos e estamos
honrando e festejando esses
25 anos realizando um trabalho
estruturado, com respeito,
objetivos claros, integração.
Temos metas a cumprir e um
horizonte de melhorias a
conquistar com o nosso
esforço diário.
Ler este informativo vai trazer
a você mais informações sobre
como está o nosso SINDICATO
hoje.
Um abraço a todos!

Expediente
Presidente: Rodrigo César Peretto.
Jornalista: Kátia Q. Freitas (MTB 32.110 -SP).
Diagramação: Celso Paulo da Silva Junior.
Periodicidade: Bimestral (2 mil exemplares).
Distribuição gratuita.

2

Uma publicação aos Servidores Públicos Municipais de
Mococa. As opiniões dos entrevistados e artigos assinados
são de responsabilidade de seus autores. Todo o conteúdo
é de responsabilidade da Diretoria do Sindicato.

Como grande incentivador da
propagação da cultura, o
Sindicato participou do
lançamento e apoiou a iniciativa
do Publicitário, Flávio Biazim
Fernandes e do Engenheiro
Agrônomo, Luiz Augusto
Brigagão Nasser, que lançaram,
no mês de junho/2014, o livro:
Fazendas Históricas de Mococa.
Rico em ilustrações, fotos e
descrições referentes aos
patrimônios históricos, o livro é

uma grande obra e mostra toda a
riqueza arquitetônica existente e
preservada até hoje no campo,
na zona rural de Mococa.

Na Educação
Pelo quarto ano consecutivo o
Sindicato está patrocinando o
Simpósio de Educação, evento
realizado pela EMEBP “Professor
José Barreto Coelho”. O tema
deste ano será: “Educação: O
desafio da Diversidade”.
Renomados palestrantes
debaterão com um público da
área da educação no período de
21 a 23 de agosto, quando
acontecerá o evento, na cidade
de Mococa, no Teatro Municipal.

O Sindicato é um dos
patrocinadores do evento em
parceria com a PRÓATIVA
Consórcios e Seguros e a Caixa
Aqui, que oferecerá brindes para
sorteio entre os participantes.

Festejos
Para alegrar o ambiente, em
decorrência da Copa do Mundo a
sede do Sindicato recebeu uma
decoração especial em verde e
amarelo.

Em comemoração as festas
juninas, todos que passaram pela
sede foram recepcionados com
uma farta mesa de deliciosidades
típicas da época.

Homenageada

Anos de dedicação
à

SAÚDE!

Com uma vasta experiência na
área da saúde, Claudiamara está
entre os funcionários da Prefeitura
com mais tempo de casa. Formada
pela USP de Ribeirão Preto com
mestrado também na área de
enfermagem, ela já trabalhou em
hospitais de São Paulo, ministrou
aulas em Mococa e cidades da
região. Iniciou na Prefeitura em
1998 - há 16 anos. Em 2002
passou a trabalhar para a Secretaria
Estadual de Saúde, em Casa Branca,
na área de saúde mental e no
momento também presta serviços
ao SINTI – Saúde Integrada do Idoso
de Mococa.
Casada e mãe de dois filhos,

Claudiamara é filha de José Olympio
da Silva, mais conhecido como
“Bola Sete”, que por muito tempo
também trabalhou na Prefeitura de
Mococa e faleceu há quase dois
anos. “Meu pai iniciou seu trabalho
na Prefeitura Municipal de Mococa
em 1964 no setor Administrativo e
aposentou-se no Jurídico. Foram 26
anos de dedicação integral à
Prefeitura. Ele amava a sua profissão
e tudo que fazia por lá”, recorda.
Para Claudiamara, trabalhar com
pessoas é extremamente gratificante
e um aprendizado diário. “É uma
responsabilidade grande e a todas
elas, cabe a nós, profissionais da
saúde, tratá-las com muito carinho e

Claudiamara Tiago da Silva.
“Meta, a gente busca - Caminho,
a gente acha - Desafio, a gente
enfrenta - Vida, a gente inventa Saudade, a gente mata - Sonho, a
gente realiza...”

respeito, afinal, na maioria das vezes
estão passando por um momento
difícil na sua vida, enfrentando uma
enfermidade. Que possamos ajudálas e confortá-las com muita
atenção e profissionalismo. Esta é a
nossa missão”, complementa.

Empreendedorismo

Cidadania

No mês de março,
em comemoração
ao Dia Internacional
da Mulher, 08, a
ACI, em parceria
com o SEBRAE,
realizou o evento
“Mulheres de
Negócios 2014”.
A Diretora
Tesoureira deste
Sindicato participou
do evento como
“exemplo de mulher
empreendedora”
relatando a sua
história de vida às
convidadas. Luciene
é casada, mãe de
dois filhos, professora na rede particular de ensino
e diretora do Sindicato.

Em comemoração aos 158 anos da cidade de
Mococa, os vereadores da Câmara Municipal
entregaram, em sessão solene, títulos de cidadania
mocoquense. O Presidente deste Sindicato,
Rodrigo César Peretto, esteve entre os
homenageados, recebendo o título do vereador
Odair Antônio da Silva (“Odair 2000”).

Mais Comodidade
Para os funcionários públicos que estão cadastrados no PASEP há pelo menos cinco
anos, trabalharam por pelo menos trinta dias no ano base (2013) e recebem até dois
salários mínimos, a notícia é boa: todos têm direito e receberão o benefício no valor de
R$724,00, que será depositado em conta nos próximos meses. Mais facilidade para você!
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Sorteios

Datas são comemoradas com entregas
de brindes aos servidores
Dia do Trabalho
Em comemoração ao Dia do Trabalho, 1 de maio, o Sindicato
realizou o sorteio de diversos brindes entre os servidores sócios,
como: aparelho de jantar, kits com produtos de beleza do
Boticário, kit de ferramentas, kit churrasco, cafeteira elétrica,
sanduicheira, panela de arroz elétrica, além de uma super
bicicleta.
O objetivo com iniciativas como esta é valorizar os servidores,
reconhecê-los pelo trabalho que desenvolvem em benefício da
comunidade e em prol do desenvolvimento da cidade.

A data foi festejada com o
sorteio de mais prêmios pelo
Sindicato, presenteando,
desta vez, as mamães, em
comemoração ao seu dia!
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Curso de violão

O curso de violão oferecido pelo
Sindicato é um sucesso e tem contado
com um número cada vez maior de
alunos. O curso está aberto a toda
comunidade. Servidores sindicalizados e
dependentes pagam uma pequena taxa
mensal de contribuição.
As aulas acontecem duas vezes na
semana, às segundas-feiras às 17h e
21h e às terças-feiras das 09:30h
às 10:30h.
O professor Djair garante que em
apenas três meses o aluno iniciante
já consegue dominar as cordas e
tocar bem o instrumento. Se você
gosta de música aproveite a
oportunidade. Inscreva-se!

Reuniões na sede
Em 13 de maio os diretores do Sindicato se reuniram
na sede para tratarem de diversos assuntos, como:
realização de novos sorteios de prêmios para contemplar
os sócios, recadastramento dos servidores
sindicalizados, análise no andamento das ações judiciais
e a revisão na Lei 11.738 de 16/07/2008.

No dia 30 de maio foi realizada uma reunião com os
diretores de escola que elegeram membros para compor
a Comissão de Estudo e Elaboração da Proposta de
Aplicação da Lei do Piso na Rede Municipal de
Educação. Posteriormente, participaram da reunião as
professoras representantes das escolas.
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Negociações

Data-base de 2014
As negociações da Data-base de
2014 tiveram início em janeiro e se
estenderam até março. Para chegar
a um acordo com o Executivo foram
necessárias horas de reuniões entre
os diretores do Sindicato e
representantes da Prefeitura. Várias
assembleias aconteceram no Ginásio
São Clarão para levar ao
conhecimento dos servidores as
contrapropostas apresentadas pela
Prefeitura. Os servidores
compareceram em número
expressivo às assembleias, o que foi
muito importante para fortalecer o
movimento da classe.
Por fim, foi aprovado pela maioria
o seguinte acordo:

Reajuste salarial de R$30,00
fixo no salário de todos os
servidores + 4%.
Vale-transporte em pecúnio
na folha de pagamento.
Reajuste no Cartão-alimentação, passando de R$250,00 para
R$280,00.
Revisão e grandes melhorias
na Lei 2075 para recebimento do
Salário-prêmio, um passo muito
importante para maiores e
futuras conquistas.
0 falta = direito a 100% do
Salário-prêmio
1 falta = direito a 80% do
Salário-prêmio
2 faltas = direito a 60% do
Salário-prêmio
+ de 2 faltas não dá direito ao
benefício
Vale lembrar: Anteriormente às
mudanças nesta Lei e reivindicações do Sindicato em negociação
de Data-base, só tinha direito ao
Salário-prêmio o servidor que não
tinha nenhuma falta no período
de dois anos.
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Mais uma grande conquista!
Como resultado das negociações da Data-base de 2014, o valor do
Vale-transporte passou a ser pago direto em folha de pagamento. Todos
os servidores que têm direito ao benefício estão, desde abril, receben-do
a quantia de R$100,00 a mais no seu salário, sendo esta mais uma
grande conquista deste Sindicato para você!
:: Atualizando: Em 21 de julho ocorreu o aumento do bilhete para
R$2,75. O Sindicato já oficiou a Prefeitura para que o Vale-transporte
seja agora no valor de R$110,00 mensais.
:: A Lei Municipal do Vale-transporte foi aprovada no governo de Cido
Espanha, valendo para todos os servidores que recebem até dois pisos
salarias e residem a dois quilômetros ou mais do seu local de trabalho. O
benefício se estende também aos servidores que residem nos distritos de
Igaraí e São Benedito das Areias, além dos moradores da zona rural.

Com o reajuste de R$30,00 + 4%, cada funcionário recebeu um
CARGO

%

CARGO

%

CARGO

%

Saudades
Eternas...
Faleceu no dia 31 de maio,
a Professora de Educação
Infantil, Sílvia Helena
Ananias da Silva (EMEB
Prof. Sílvia H.D.
Soares). Sílvia era filha
da merendeira, Sra.
Célida M. Fuschillo
Ananinas. Ela deixou o
marido, Israel e o filho,
Vinícius. Religiosa, era
membro da Comunidade
da Providência Santíssima,
uma pessoa de muita fé.

Funcionários de diversos setores
da Prefeitura marcaram presença
nas assembleias para reivindicarem
os seus direitos.

Faleceu também, no
dia 14 de junho,
Luciene da Penha
Pratalli, Professora de
Educação Infantil na
EMEB Tia Lúcia Seixas
Pinto.

A equipe de negociação do Sindicato considerou negativo o “jogo de
expectativas” que a Sra. Prefeita, Maria Edna, fez entregando as propostas
na última hora antes da assembleia, sem tempo para análise técnica do
Sindicato e maiores esclarecimentos aos funcionários. O Sindicato não
aceitará mais isso por considerar um desrespeito à classe.

TUCA, A PROFESSORA TuTuTu

percentual diferente no seu salário. Confira como ficou o seu:
CARGO

%

CARGO

%

CARGO

%

TuTuTu
Já dizia Joaquim
TuTuTu
Tuca, flor do meu jardim
TuTuTu
Bate o coração corrido
Da mulher que cumpre a lida
No fim do dia comprido
TuTuTu
Tem alguém batendo aí
O motivo não importa
Corre logo abrir a porta
Tem alguém que quer te ver
TuTuTu
Ouço uma canção lá longe
Sinto cheirinho de mel
São os anjos do horizonte
... TuTuTuca...
É hora de ir pro céu...

Uma homenagem da amiga e professora,
Lei Granito (que via o aluno Joaquim
chamando-a de “Tuca” o dia todo).

No dia 25 de julho
faleceu Cleide Helena
S. Divino - funcionária
da Casa da Cultura.
Casada, ela deixou
dois filhos.
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Viva com Tranquilidade...
Nas últimas semanas tivemos
alguns falecimentos. Os familiares
das vítimas conveniadas com a
PRÓATIVA / Porto Seguro estão
contando com toda assistência da
Seguradora, parceira deste
Sindicato. O Sindicato está cuidando
do processo burocrático para
garantir o pagamento de todos os
direitos aos familiares. Faça seguro
de vida você também, garanta a sua
traquilidade e a dos seus familiares!

Lei Federal estabelece piso salarial
aos ACS e ACE da área da Saúde
Logo após a publicação da Lei Federal nº 12.994 de 17/06/2014, que
instituiu o piso salarial nacional aos Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Combate às Endemias de R$1.014,00 para jornadas de 40
horas semanais, o Departamento Jurídico do Sindicato oficiou à Prefeitura
de Mococa, através de protocolo em 24/06/2014 para cumprimento da Lei.

Adicional de Periculosidade dos Vigias

Novidades no curso
de INFORMÁTICA!
O Sindicato oferecerá curso de
curta duração para os servidores
sindicalizados interessados em
utilizar cada vez mais os recursos
disponíveis nos computadores,
tablets e celulares. Uma
oportunidade de conhecer as
ferramentas básicas de programas
para navegar na internet, usar redes
sociais, aproveitar facilidades de
sites (como o da Prefeitura e
Sindicato, para consultar seus
débitos, fazer agendamentos e
contatos, retirar holerites, fichas
financeiras, etc).
As aulas serão ministradas pelo
Prof. Kenned, no laboratório de
informática da própria sede.
Corra e faça sua inscrição gratuita!

Novos Conveniados
NEI GÁS
Preço diferenciado para os
servidores e desconto direto em
folha de pagamento!
Cel: (19) 99372-1340
HIDROS
Escola de
Natação e
Hidroginástica
Piscina coberta e aquecida!
Natação para bebês, crianças,
adultos e hidroginástica.
Rua: João Batista de Lima
Figueiredo, 3.520
Tels: 3665-2971 ou 99450-0347
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Uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego regulamentou o
adicional de periculosidade no valor de 30% sobre o salário para os Vigias
constante na Lei 12.740, que dá nova redação ao artigo 193, da CLT. De
pronto, o Sindicato dos Servidores oficiou à Prefeitura Municipal de Mococa
para incluir na folha de pagamento dos Vigias de seu quadro de pessoal tal
adicional. Como o protocolo do Sindicato é de 05/12/2013 e até agora a
Sra. Prefeita, Maria Edna, não se manifestou, infelizmente, caberá ao
Sindicato já propor ação judicial para o cumprimento desta medida que
beneficia os Vigias por exercerem atividades profissionais de segurança
patrimonial ou pessoal perigosas, se expondo a roubos ou violência física.

Evolução Funcional
Após a vitória na Reclamação Trabalhista, o perito judicial, nomeado pelo
MM. Juiz do Trabalho, apresentou manifestação informando que vários
reclamantes no processo coletivo movido pelo Sindicato que já tinham
ingressado com processo individual - alguns até mesmo, já tendo recebido
seus direitos. Diante disso, como não é permitida a existência de dois
processos sobre a mesma causa, o MM. Juiz determinou que o Sindicato
informe quem, de fato, tem direito ao recebimento neste processo,
excluindo-se aqueles que têm anterior processo individual. Como se trata de
pesquisa complexa e difícil, pois as ações individuais não foram propostas
pelo Sindicato, foi solicitada ampliação no prazo para esta informação.
Somente após concluirmos a pesquisa e informar ao MM. Juiz quais
reclamantes permanecerão no processo é que passaremos à análise dos
cálculos apresentados pelo Sr. Perito.

Novas Ações Judiciais que estão sendo
propostas:
Abonos Salariais: Em 01/03/06, a Prefeitura de Mococa concedeu abono salarial
de R$100,00 aos servidores públicos. Tal abono foi incorporado aos salários em
dezembro do mesmo ano. Após, em 01/03/07, a Prefeitura, novamente concedeu
abono, agora, de R$80,00, que foi incorporado aos vencimentos em 21/02/08. Tais
benefícios, embora denominados de abono, na verdade, caracterizam-se por
aumento salarial. Porém, os abonos representam um aumento maior para quem
recebia menos e um aumento menor para aqueles que ganhavam mais. Como a
Constituição Federal determina que os aumentos devem ser iguais para todos os
servidores, para aqueles que nas datas das incorporações ganhavam como salário
base um valor maior do que o piso salarial da Prefeitura, há uma defasagem que
pode ser discutida na Justiça do Trabalho.
Procure o Sindicato munido dos seguintes documentos:
- Cédula de identidade;
- Comprovante de endereço (conta de energia, água, telefone);
- Carteira de trabalho - página de identificação, contrato de trabalho com a
Prefeitura;
- Cartão do Pis/Pasep - normalmente está grampeado na CTPS;
- Ficha financeira dos anos 2006 até atual;
Quem tem direito? Servidores ativos, aposentados (mas ainda ativos) e inativos
(há menos de dois anos). Todos devem ter estado ativos em 2007 e 2009.
É importante lembrar que para sócios do Sindicato não há qualquer custo.

Convênio Educação

IAP
Fundado há quatro anos em
Mococa, o IAP - Instituto de
Aprendizagem e Assessoria
Pedagógica - está sob
coordenação da mestre em
Educação e Pedagoga Clínica,
Béldia Cagnoni.
O IAP conta com uma equipe
multidisciplinar (Psicóloga,
Fonoaudióloga, Pedagoga e
Terapeuta Ocupacional),
devidamente preparada para
atender alunos com dificuldades
e transtornos de aprendizagem.
Em paralelo, oferece também
assistência aos pais e
educadores.
Para Beldia, está sendo muito
gratificante desenvolver este
trabalho em Mococa pelo
reconhecimento da comunidade a
tudo o que a equipe de
profissionais vêm desenvolvendo
e aos avanços conquistados até
hoje. “É motivo de muito orgulho
saber que estamos atendendo
aos nossos objetivos de oferecer
todas as condições necessárias
de apoio ao desenvolvimento
intelectual e pedagógico dos
estudantes e ao mesmo tempo
orientando os pais sobre como
podem contribuir neste sentido.
Nas escolas, onde promovemos
palestras e outras atividades, nos
tornamos grandes parceiros dos
educadores e somos sempre
muito bem recebidos. Hoje
somamos força aos professores e
quem tem ganhado com toda
essa atenção são os alunos”,
relata.
Além de acompanhamento
escolar e pedagógico, o IAP
oferece ainda estimulação
sensorial em bebês e crianças,
atendimento e orientação familiar
e escolar, oficinas pedagógicas

um novo parceiro do Sindicato
na área da educação

para professores, curso de pósgraduação, entre outros serviços.
A novidade mais recente é o
Neurofitness, uma nova técnica
de trabalho que exercita o
cérebro e que, segundo Bédia,
tem gerado excelentes resultados
ao trabalhar a superação de
desafios, autoestima,
conhecimento de si próprio, etc.
“É uma alegria enorme saber
que a população confia no
trabalho de toda a equipe IAP e
que nos tornamos parceiros das
entidades escolares. Isso
aumenta ainda mais a nossa
responsabilidade e compromisso
com todos aqueles que nos
procuram. Esperamos poder

atender um número cada vez
maior de crianças e
adolescentes, dando a eles
condições de avançarem nos
estudos e no desenvolvimento
intelectual. A equipe IAP investe
na educação porque está certa
de que este é o melhor
caminho!”, finaliza Béldia.
O IAP é um novo parceiro do
Sindicato do Servidor Público
Municipal e proporciona aos
servidores sindicalizados
descontos de até 30% nas
mensalidades. Mais informações:
Rua José Bonifácio, 834-Centro
(próximo à rodoviária).
Tels: (19) 3665-2465 ou
(19) 99316-5474
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Saúde

Conveniado especialista
em Odontogeriatria
Formado pela Unicamp,
Wagner Pascoalino tem 43
anos de experiência em
odontologia. Especialista em
prótese, seu currículo está
sendo aperfeiçoado com um
curso na área de
odontogeriatria. Ele explica
que esta decisão está atrelada
à carência de profissionais
com esta capacitação no
mercado e à grande demanda
pela especialidade, visto que o
número de idosos no país
cresceu bastante nos últimos
anos - com a expectativa de
vida do brasileiro passando
para 75 anos. “No tratamento
ao idoso diversos fatores
precisam ser considerados,
como o seu histórico de
saúde. No contato com o seu
médico o dentista deve se
informa sobre as suas
condições de saúde (se tem
diabetes, pressão alta, etc),
fatores que podem influenciar
no tratamento”, relata
Wagner.
Segundo Wagner, o principal
problema bucal que afeta os
idosos é a redução do fluxo
salivar, causado pelo consumo
contínuo de remédios para
controle de doenças crônicas
comuns na terceira idade.
“Como consequência, ocorre
maior incidência de cáries e
lesões na mucosa da boca,
que sustentam as próteses,
levando o paciente a sentir
dor, a parar de usar a prótese
e, portanto, deixar de ingerir
10

certos alimentos importantes
para uma dieta saudável,
ficando assim mais suscetíveis
às doenças. Também pode
acontecer aumento no
consumo de certos nutrientes,
pois a saliva é importante na
limpeza das papilas
gustativas, que são
responsáveis pelo
reconhecimento do sabor dos
diferentes alimentos. Pouca
saliva significa pouca limpeza
nessas papilas e o resultado é
que a percepção de sabores
como doce ou salgado fica
prejudicada. Desta forma, a
pessoa idosa passa a temperar
mais a comida, podendo
exagerar no açúcar ou no sal
e, consequentemente, a ter

problemas no controle de
diabetes ou hipertensão”,
explica.
Outra especificidade da
terceira idade que se deve
levar em conta, segundo o
dentista, são as modificações
sociais e psicológicas que
muitos passam, como: viuvez,
aposentadoria, solidão e
depressão. “O atendimento
odontológico a este grupo de
pessoas deve ser ainda mais
humanizado, cauteloso e
personalizado. O profissional
precisa agir com paciência,
carinho e atenção especial,
além de possuir conhecimento
multidisciplinar
gerontológico”, complementa.

Wagner é conveniado do Sindicato.
Além da clínica, localizada em Mococa
na rua Coronel Diogo, 1.745 ele possui
também um consultório móvel para
atender pessoas acamadas ou com
dificuldades de locomoção.
Tel: 3665-6772

“É preciso cuidar
dos idosos com
carinho e o respeito
que merecem“.

Faça o seu

recadastramento
Atualize seus dados e
fique em dia com o seu Sindicato!
Nome completo:
Data de nascimento:
RG:

CPF:

Escolaridade:
Endereço:
Cidade:
Cep:

Bairro:

Telefones / Fixo:

Cel:

Trabalho:

E-mail:
Estado Civil:
Filhos:

Dependentes (nº):

Possui Plano de Saúde?

Sim
( )
Sindicato
( )

Não
( )
Outros
( )

Possui Seguro de Vida?

Sindicato
( )

Outros
( )

Possui residência própria?

Profissão / Cargo:
ENTREGUE NA SECRETARIA DO SINDICATO

Assinatura:

O objetivo com o recadastramento é manter os dados dos sindicalizados atualizados, para que todos
tenham acesso a tudo o que se refere ao Sindicato, recebam as correspondências e avisos em geral.
Por isso, a sua colaboração é muito importante! Preencha corretamente os seus dados e entregue esta
folha na sede do Sindicato. Fazendo isso você concorrerá ainda ao sorteio de um super prêmio, um
aparelho celular!

Boa sorte!

CORRA!!! PRAZO DE ENTREGA DO CUPOM: 05 DE SETEMBRO

RECADASTRAMENTO
PREENCHA
SEUS DADOS,

2014

RECORTE NO
LOCAL INDICADO E DEPOSITE

O CANHOTO NA URNA.
VOCÊ CONCORRERÁ

AO SORTEIO DE UM

APARELHO CELULAR.

R
SERVIDO
,
PÚBLICO
E
ATUALIZ
SEUS
E
DADOS

E!

P
PARTICI

BOA SORTE!
DADOS PARA URNA (ENTREGAR JUNTO COM A FICHA PREENCHIDA)
Nome completo: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Telefone:_______________________________________________________________________
Setor:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

