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7 a Festa dos Terceirizados
vai promover a alegria!
“8 de dezembro é o Dia da Alegria!” é o que
estabeleceu o Sindlimp/Fpolis, quando
marcou esta data para realizar a 7a Festa dos
Terceirizados que vai reunir os associados e
seus familiares, a partir das 14h, na Asderlic.
Será mais uma oportunidade para a diversão
e o congraçamento de todos, com direito a
brincadeiras, salgadinhos e refrigerantes,
música, brindes e muitas surpresas.

ATENÇÃO: veja como vai
funcionar a entrega dos convites
• Os convites serão distribuídos na
sede do Sindicato entre os dias 4 e 29
de novembro de 2013 – este prazo não
será prorrogado.
• 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 e outro ticket para o salgadinho
(família).
• O associado receberá convite para
os dependentes que constam na ficha
do Sindicato ou que vierem a comprovar a existência.
• Os convites serão numerados e o
associado deve preencher com o nome,
telefone e empresa.
• Os convites preenchidos devem
ser depositados, no dia da festa, na urna
que estará disponível no local, pois o
sorteio será realizado mediante numeração especificada.

8 de dezembro de 2013
A partir das 14h, na ASDERLIC

Leia este informativo com atenção e saiba tudo sobre a Festa

Participe e se alegre com as surpresas que preparamos

A

7ª Festa dos Terceirizados será realizada no dia 8 de
dezembro (domingo), na sede da ASDERLIC, no Estreito, Florianópolis. Todos os sindicalizados e seus
familiares são convidados para uma festa divertida, com
muita confraternização e brincadeiras, sorteio de brindes e
animação. A festa terá início às 14h e irá até às 21h. Durante
este período serão distribuídos os salgadinhos e refrigerantes
de acordo com os tíquetes entregues aos sócios.
LEMBRE-SE DE RETIRAR SEU CONVITE E DE SEUS DEPENDENTES
NA SEDE DO SINDLIMP/FPOLIS
Compareça na sede do Sindicato entre os dias 4 e 29
de novembro - este prazo não será revogado. O associado
deve comparecer pessoalmente para retirar seu convite e
dos dependentes que constam na ficha do Sindicato ou
que vierem a comprovar a existência.
Serão vendidos na festa: refrigerantes e cervejas em latas, espetinho, cachorro quente, crepes. Os valores ainda
não foram definidos.

Saiba como chegar na Festa

ASDERLIC

Rua Visc. de Cairú,
85, Florianópolis
- Na cabeceira da
ponte Colombo Salles,
parte continental

MUITAS SURPRESAS E
SORTEIO DE BRINDES
A equipe do Sindlimp está preparando muitas surpresas para encher de alegria o dia de seus associados e familiares. Veja algumas delas:

s Bingo com um super prêmio:
uma moto!
s Grande Show com
a banda Sanfona
Maluka.
s Chegada do Papai Noel para
presentear as crianças.
s Recreadores com muita diversão
para as crianças.

s SORTEIOS: Os associados ao
Sindicato poderão levar prêmios para
casa. Serão sorteados computadores,
aparelhos de televisão, microondas
e outros eletrodomésticos, rádios
portáteis, MP4, bicicletas, DVDs,
aparelhos de celular, cestas de Natal
e muito mais!!
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.
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