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A 6a Festa dos Terceirizados
vai trazer o clima das olimpíadas:

Para a edição 2012 da Festa dos Terceirizados, muitas surpresas estarão
sendo preparadas para que os filiados ao Sindlimp e seus familiares
tenham um dia inesquecível.
O tema da Festa, “Olimpíadas do Sindlimp”, tem como objetivo incentivar
que todos pratiquem esportes e busquem uma vida saudável. E o
Sindicato quer que isso ocorra com seus filiados e também com todos os
trabalhadores. Por isso, preparou também uma atividade que envolverá
todos os interessados:

1a Corrida Rústica do Sindlimp.
Veja mais detalhes da 6a Festa dos Terceirizados e
da 1a Corrida Rústica do Sindlimp nesta edição.

Confira tudo sobre a

6 ª Festa dos Terceirizados
Tema da Festa quer incentivar a vida saudável

A

6ª Festa dos Terceirizados será realizada
no dia 9 de dezembro
(domingo), na sede da ASDERLIC, no Estreito, Florianópolis.
Como 2012 foi o ano da
realização das Olimpíadas,
em Londres, e desde agora o Brasil começa a viver
o clima de preparação para
as Olimpíadas de 2016, no
Rio de Janeiro, este evento
esportivo mundial serviu de
inspiração para o tema da 6ª
Festa dos Terceirizados do
Sindlimp.
A prática de esportes é

Saiba como chegar na Festa
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uma fonte permanente de
saúde e, portanto, nada melhor que um tema como este
para juntarmos saúde e diversão.
Por isso mesmo, a grande
novidade do evento será a
1ª Corrida Rústica do Sindlimp, evento que envolverá
os sindicalizados, seus familiares e todos os desportistas
interessados em participar.
Durante a tarde os participantes da Festa estão convidados para uma série de atividades e brincadeiras para
mexer o corpo e alegrar a
mente.

ATENÇÃO: veja como vai funcionar
a entrega dos convites

• Os convites serão distribuídos na sede do
Sindicato entre os dias 5 e 30 de novembro
de 2012.
• Os trabalhadores da categoria não sócios
deverão apresentar contracheque, crachá e
identidade para retirar o convite.
• Somente o associado poderá retirar seu
convite e de seus dependentes.
• No ato da retirada o associado receberá
também um ticket que lhe dará o direito a
um refrigerante de 2l e outro de salgadinho,
que poderá ser retirado à tarde.
• O associado receberá convite para os dependentes que constam na ficha do Sindicato ou que vierem a comprovar a existência,
e estes não receberão ticket refrigerante.
ASDERLIC
Rua Visc. de Cairú,
• Os convites serão numerados e o associa85, Florianópolis
do deve preencher com o nome, telefone e
- Na cabeceira da
empresa.
ponte Colombo Salles,
• Os convites preenchidos devem ser depoparte continental
sitados, no dia da festa, na urna que estará
disponível no local, pois o sorteio será realizado mediante numeração especificada.
• Será fornecido almoço gratuitamente para
os sócios que retirarem os tickets no Sindicato, sendo o custo por dependentes de R$
7,00 por pessoa, pagos com antecedência,
na retirada do convite da festa.
• Aos associados que extraviarem seus tickets será cobrado R$ 7,00 por pessoa para
nova retirada, inclusive do associado.
• Aqueles que desejam participar do almoço
e não forem associados e nem dependentes
deverão comprar os tickets na sede do Sindicato ao custo de R$ 13,90.
• Não serão vendidos tickets para almoço no
dia do evento.

Diretoria
Presidente: Neucir Paskoski
Secretário Geral: Anselmo de
Souza
Tesoureira: Francielle dos
Anjos Vendrame
Suplentes
Eluar de Bem Moreira
Alexsandra dos Santos Costa
Maria Helena Silva Soares
Conselho Fiscal
Lucilene Cardoso
Izaura Dias de Lima
Keli Cristina Pereira

Suplentes
Nelsom Machado
Sandra Kruger
Reni de Fátima Chiapetti
Siqueira
Delegados representantes
junto à Federação
Sandra Maria Correa
Maria Rosa Machado
Suplentes
Claudett de Lourdes Alves
Silveira Barcellos
Carmen Eliana Pereira

Endereço: Rua Vidal Ramos, 53 salas 104 e 105 - Edifício Crystal
Center - Centro, Florianópolis - SC
CEP: 88010-320
Telefones: (48) 3223-5146 /
(48) 3222-3045
Contato por email:
contato@sindlimpfpolis.com.br
Website: www.sindlimpfpolis.com.br
Edição e diagramação:
Sara Caprario (MTb 0625JP)
Sandra Werle (MTb 0515JP)
Letra Editorial

Atração especial da 6a
Festa dos Terceirizados do
SINDLIMP Florianópolis, a
1a Corrida Rústica vai mobilizar os trabalhadores e
também todos os desportistas que poderão se inscrever. Com largada e chegada
na Asderlic, local da Festa,
o percurso da prova será
pela Avenida Poeta Zininho
(Beira-Mar
Continental),
bela paisagem florianopolitana.
Os associados do Sindlimp poderão se inscrever
sem custos, enquanto os
participantes não sindicalizados pagarão R$ 30,00.
O valor da inscrição será
revertido para dois projetos
sociais: a Casa Lar Vovó Sebastiana e o Projeto Vento
Sul.
Para os iniciantes está
prevista a prova com percurso de 5 Km e os mais
experientes poderão participar do circuito de 10 Km.

A realização da prova contará com a parceria da Acorsul (Associação dos Corredores de
Rua do Sul da Ilha). As
inscrições serão realizadas no site da associação:
www.acorsul.com.br.

Brincadeira de
criança
Os pequeninos também
terão oportunidade de participar da corrida: circuitos
de 400, 600 e 800 metros
serão montados para que
os pequenos também possam correr e receber sua
medalha de participação.

Premiação
Todos os participantes da
Corrida Rústica receberão
medalha de participação.
Os primeiros cinco colocados de cada categoria (masculino, feminino e por idade) receberão troféus.

Comece a treinar desde agora! Pratique a corrida que você
só vai ganhar em saúde. A 1a Corrida Rústica do Sindlimp
é uma oportunidade imperdível para você partilhar essa
experiência com seus colegas de trabalho e esportistas!

Dia: 9 de dezembro de 2012 Domingo
Horário: Largada às 9 horas
Premiação às 11h30
Local: Largada e chegada na
ASDERLIC (Rua Visconde
de Cairu, 85, Estreito,
Florianópolis) - percurso
pela Avenida Poeta Zininho
(Beira-Mar Continental)
Inscrições e informações:
www.acorsul.com.br
Premiação: 1o a 3o colocados:
Categoria masculino,
feminino e por idade
Medalha de finisher para
todos os atletas

Foto de corrida realizada pela Acorsul

Prêmios: o que você pode levar pra casa
A 6a Festa dos Terceirizados terá dois momentos de
sorteio, um logo depois do almoço e outro no final da tarde, por volta das 19 horas.
Os associados ao Sindicato poderão levar prêmios para
casa. Serão sorteados vários
prêmios, como computadores, aparelhos de televisão,
microondas e outros eletrodomésticos, rádios portáteis,
MP4, bicicletas, DVDs, aparelhos de celular e muito mais!!

Pra ninguém ficar parado
Durante a tarde de domingo a banda Palika Forever vai animar os participantes da Festa do Sindlimp, que promete animar a todos e não deixar
ninguém ficar parado. Para acompanhar a banda, também está previsto
show com o cover do Raul Seixas.

Recreação terá provas olímpicas
O tema das Olimpíadas será lembrada nas atividades das crianças. Recreadores deixarão a tarde da
criançada repleta de provas que fazem referência as
jogos Olímpicos, mas realizadas de forma divertida. Haverá o Revezamento da Tocha Olímpica, o
Salto Triplo, Revezamento 4X100 e muitas outras.

Lembre de retirar seu convite na
sede do Sindlimp
Veja na página 2 deste jornal como serão distribuídos os convites e tíckets da festa.
Não serão vendidos tíckets de almoço no local
e o prazo para retirar convites vai de 5 a 30 de novembro.
Serão vendidos na festa: refrigerantes e cervejas
em latas, espetinho, cachorro quente, crepes. Os
valores ainda não foram definidos.
Apoio:

Quem participa dos sorteios:
• Somente os associados sorteados que estiverem presentes no
local poderão retirar o prêmio,
mediante a apresentação de documento com foto (RG, Carteira
de Habilitação, crachá da empresa).
• Se o sócio sorteado não estiver presente, implicará em novo
sorteio.
• Será sorteado um prêmio de
maior valor e em seguida um de
menor valor, sucessivamente.

Papai Noel confirmou sua
presença na festa
As crianças vão contar com mais um
momento especial durante a festa: o Papai Noel confirmou presença e no final
da tarde vai passar pela ASDERLIC para
distribuir doces para a criançada.

Momento para premiar as
associações beneficentes
Também para o final da tarde está
marcado o repasse dos valores arrecadados com as inscrições da 1a Corrida Rústica do Sindlimp para os dois projetos
sociais beneficiados.
A Casa Lar Vovó Sebastiana, em Biguaçu, é uma instituição filantrópica que
tem como objetivo principal o acolhimento de menores em situação de abandono e/ou perigo, atendendo a faixa etária de 0 a 18 anos.
O Projeto Vento Sul atua na comunidade da Caieira do Saco dos Limões, em
Florianópolis, incentivando crianças e
adolescentes através do esporte e obtendo resultados significativos na prevenção contra os crime e das drogas.

Veja mais no site

www.sindlimpfpolis.com.br

