
VEM AÍ MAIS UM SEMINÁRIO:
SERÁ DIA 26 DE NOVEMBRO, ÀS 16 HORAS,

NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ITAQUAQUECETUBA
O Sinseri convida todos os ASSOCIADOS

para o Seminário de Participação Política e
Direito de Greve. Será dia 26 de novembro,
às 16 horas, na Associação Comercial In-
dustrial e Agrícola de Itaquaquecetuba, que
fica na rua Carlos Barbosa da Silva, 51.

PROJETO - A iniciativa é por meio do Pro-
jeto Sinseri Mais Conhecimento, criado pela
atual diretoria do Sindicato em agosto pas-
sado, e tem por objetivo oferecer mais o-
portunidades de capacitação e formação
para toda a categoria.

INSCRIÇÕES - As vagas são limitadas e
os interessados devem entrar em contato
com o Sinseri pelo telefone 4647.4507.

Se preferir fazer sua inscrição pelo e-mail:
contato@sinseri.com.br - envie dados,
como nome, telefone e código funcional.

NA BASE - Nossos diretores também vão
percorrer os locais de trabalho para entregar
a ficha de inscrição. NÃO FIQUE DE FORA!

SABER É PODER!

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E DIREITO DE GREVE

SERVIDORES ELOGIARAM INICIATIVA

“QUEM NÃO VEIO PERDEU”
Exatamente essa foi a fala de al-
guns Servidores logo após o en-
cerramento do 1º Seminário de
Saúde e Segurança no Trabalho, dia
27 de agosto. Inclusive, o próximo
evento sobre Participação Política e
Direito de Greve, dia 26 de no-
vembro, é uma solicitação direta da
categoria acatada pelo Sinseri

Dia 27 de agosto de 2015, ocorreu o 1º Seminário
de Saúde e Segurança no Trabalho. O evento
foi organizado pelo Sinseri e teve boa aceitação.
Servidores elogiaram e pediram mais seminários.
Portanto, anote aí na sua agenda o próximo: dia
26 de novembro, às 16 horas. NÃO PERCA!



O seminário de Participação
Política e Direito de Greve, que
faz parte do Projeto Sinseri
Mais Conhecimento, ocorrerá
dia 26 de novembro.

Na prática é mais uma vi-
tória do Servidor de Itaquá.

SUCESSO - A realização
do evento se deve ao sucesso
do 1º Seminário de Saúde e
Segurança no Trabalho, reali-
zado pelo Sinseri, em agosto.

Na ocasião, Servidores pre-
sentes cumprimentaram a di-
retoria do Sindicato pela ideia
e pediram novos encontros,
com temas importantes como
o do 1º Seminário.

FEIRA DE ROUPAS - Pelo
terceiro ano consecutivo, va-
mos realizar a Feira de Rou-
pas do Sinseri. Será de 20 a
22 de outubro, e também é
uma solicitação do Servidor.

Em virtude disso, ficamos
felizes porque temos procu-
rado agir em prol dos verda-
deiros anseios da categoria.

Sabemos que temos muito
o que melhorar, mas estamos
trilhando o caminho certo.

SERVIDOR APROVA
O PROJETO SINSERI

MAIS CONHECIMENTO

Editorial

Clícia Mara da Silva Damaceno,
presidente do Sindicato dos Servido-
res de Itaquaquecetuba e Suplente da
Diretoria da Fesspmesp (Federação
dos Sindicatos dos Servidores Mu-
nicipais do Estado de São Paulo).

Nossa 3ª Feira de Roupas re-
percutiu muito na cidade. Os só-
cios aproveitaram os descontos
oferecidos pelo Sinseri.

Realizada na rua Juiz de Fora,
26, Vila Virgínia, em frente ao
Bradesco da estação, a feira é
parte do calendário de atividades
do Sindicato. Os companheiros
compraram e escolheram a
melhor forma de pagamento: à
vista ou com desconto em folha.

O primeiro abatimento para
quem parcelou as compras com
desconto em folha será apenas
em dezembro.

A variedade de ofertas fez com
que muitos levassem vestimentas

para toda família, pois tinha de
tudo: blusas femininas, saias,
vestidos, camisetas manga curta
e manga longa, calças jeans e
brim, camisas, conjuntos, aga-
salhos em malha e moletom, ja-
quetas de couro ou nylon, blusa
de moletom, meias, cuecas etc.

FÁTIMA - A tesoureira do
Sinseri, Fátima Regina Ayres,
afirma: "Apesar de termos um
número reduzido de diretores,
mesmo com a ausência da pre-
sidente Clícia em outra atividade
pelo Estado, conseguimos con-
duzir bem a feira para que tudo
transcorresse bem. Os Servido-
res ficaram satisfeitos”.

MAIS DE 500 PESSOAS PASSARAM
PELA FEIRA DE ROUPAS DO SINSERI


