
ENTREGA DE PANETONE SERÁ NA SEDE
DO SINSERI, DE 10 A 22 DE DEZEMBRO

ATENÇÃO, SERVIDOR ASSOCIADO:

Além disso, vamos entregar o cartão convênio Unocard, que pode ser utilizado
em mais de 120 comércios da região; o desconto será em folha de pagamento
COMPANHEIRO(A): em razão

do sucesso da entrega do pa-
netone aos associados em 2013,
o Sinseri repete a distribuição.

Porém, neste ano, além do pa-
netone, vamos entregar um car-
tão convênio da Unocard, que
poderá ser utilizado em mais de
120 comércios da região - veja
mais detalhes da parceria no
verso do boletim.

RETIRADA - O Servidor sócio
deve retirar o seu brinde, entre
os dias 10 e 22 de dezembro, das
8 às 17 horas, na sede do Sindi-
cato, que fica na rua Capela do
Alto, 525, Vila Virgínia.

SAIBA MAIS SOBRE A PARCERIA DO SINDICATO COM A VIRE
E VEJA

MEMÓRIA - Em 2013, a
diretora do Sinseri, Fáti-
ma, entrega panetone e
carteirinha de sócio pa-
ra Servidor. Categoria a-
provou a iniciativa do Sin-
dicato, tanto que vamos
distribuir novamente os
brindes em 2014.
Não deixe de retirar o seu.
Veja o melhor e compare-
ça na sede, de segunda a
sexta, das 8 às 17 horas

Nossa tesoureira Fátima Regi-
na Ayres afirma: “Ano a ano es-
tamos mudando o Sindicato pra
melhor. Além dos brindes, novos
convênios e ganhos específicos
para todos os Servidores, temos
melhorado a estrutura da sede”.

Fátima se refere à mudança de
endereço do Sinseri para um lo-
cal mais amplo e aquisição  de
um veículo zero-quilômetro, ad-
quirido em maio passado, com
o objetivo de agilizar e ampliar o
trabalho de base da diretoria.

NÃO PERCA TEMPO - Avise
um colega de trabalho e retire o
seu panetone e mais um brinde.

Mais informações: 4647.4507.Companheiro recebe brinde da diretora Ana

Servidora fica feliz ao receber panetone



Primeiramente, nosso Sindi-
cato convida todos os Servi-
dores associados para retirar
os brindes na sede do Sinseri.

É uma forma singela que en-
contramos para desejar nos-
sas felicitações de Natal e Ano
Novo aos companheiros.

Aproveitamos a oportuni-
dade para dizer que o ano de
2014 foi muito positivo.

Conseguimos importantes
conquistas, como desenga-
vetar o PCCS do Magistério,
ampliar a licença-maternidade
para 180 dias, garantir o Piso
Nacional dos ACSs no valor
de R$ 1.014,00, entre outros.

Sabemos que temos muito
para conquistar e precisamos
da participação do Servidor. A
Campanha Salarial está aí. Se
houver forte participação, os
ganhos serão certos.

Nossa diretoria deseja um
Natal abençoado e um 2015
repleto de paz, amor, saúde e
muita disposição para lutar
junto conosco por melhores
salários e mais benefícios.

Que Deus abençoe e contem
sempre com o apoio do Sinseri!

DESEJAMOS UM 2015
DE MUITAS VITÓRIAS

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).

PARCERIA DO SINDICATO COM A
UNOCARD GARANTE MAIS DE 120
OPÇÕES DE COMPRAS NA REGIÃO
PRAZO PARA PAGAR SERÁ DE ATÉ 40 DIAS, COM DESCONTO EM FOLHA

Quando o Servidor associado
for retirar o seu panetone no Sin-
dicato, ele vai receber o cartão
convênio da Unocard, nova par-
ceira do Sinseri.

Com o cartão, os companhei-
ros vão ter mais de 120 opções
de compras na região, com prazo
de até 40 dias para quitar o débito
e o desconto será em folha.

ATENÇÃO - Junto com o car-
tão, o Servidor vai receber uma
senha e um manual com a rede
credenciada da região.

O desbloqueio será feito por
meio do site da nossa parceira:
www.unocard.com.br

LIMITE - Informações referen-
tes ao saldo, valor da fatura, rede
credenciada e muito mais tam-
bém vão estar disponíveis no site
da Unocard. APROVEITE!

RETIRADA - A retirada do car-
tão será de 10 a 22 de dezembro
e, além do brinde oferecido pelo
Sindicato, a Unocard dará outro.

SORTEIO - Dia 10 de março
de 2015, a Unocard vai sortear
três bônus de R$ 200,00 para
quem utilizar o cartão até 28 de
fevereiro. Não perca tempo!

MAIS INFORMAÇÕES - Ligue
na Unocard: 4436.2632 ou fale
no Sinseri: 4647.4507.

www.unocard.com.br


