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Show, presentes,
gincana e muita
diversão!

A Festa teve sorteios de muitos brindes,
entre televisores, notebooks, microondas,
eletroportáteis e jogo de panelas

As crianças puderam
se divertir nos
brinquedos, com
teatro de fantoches e
na gincana organizada
pela turma da
recreação

A edição 2012
da Festa dos
Terceirizados reuniu
mais de cem famílias
de associados, num
dia ensolarado e
repleto de atrações
para todas as idades

A tarde foi dançante com show
animado do Palinka Forever

Que neste novo ano possamos
continuar a alcançar vitórias e celebrar
conquistas.
O Sindlimp, diretoria e funcionários
desejam a todos os trabalhadores um
abençoado Natal e Próspero Ano Novo!

1ª Corrida Rústica do Sindlimp premiou
participantes

Alguns sindicalizados, seus familiares e muitos atletas
da Acorsul (Associação dos Corredores de Rua do Sul
da Ilha) participaram da 1ª Corrida Rústica do Sindlimp
realizada antes da Festa dos Terceirizados.
A saída foi feita na sede da Asderlic e o trajeto foi pela
Ponte Pedro Ivo em direção à Beira Mar Norte, sendo
que os participantes foram divididos por idade e por
experiência em corridas. Houve dois trajetos, um de 10
quilômetros e outro de 5 quilômetros.
Os vencedores em cada categoria receberam medalhas
e em seguida todos foram para o almoço.

O valor da inscrição da corrida foi revertido para dois projetos
sociais: a Casa Lar Vovó Sebastiana e o Projeto Vento Sul.
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Sorteios de muitos brindes e organização elogiada
A 6a Festa dos
Terceirizados teve
dois momentos
de sorteio, um
logo depois do
almoço e outro
no final da tarde.
Foram sorteados
notebooks,
televisores,
microondas,
eletroportáteis
e utensílios
domésticos. E para
não deixar ninguém
sem brinde, o
presidente do
Sindlimp Neucir
Paskoski entregou
panetones e
chocotones para os
associados que não
foram sorteados.
Os participantes
elogiaram a
quantidade de
opções durante o
dia inteiro. Para a
realização da Festa
o Sindlimp contou
com o apoio da Pro
Saúde Odontomed e
da Personal Card. A
organização foi da
Luciano Marcondes
Eventos.

Crianças se
divertiram o dia
inteiro
Durante a manhã as crianças puderam se divertir com a
turma da recreação da empresa Animação & Ltda. Teve
apresentação de teatro de fantoches, brincadeiras com
personagens como Jack Sparrow (do filme Piratas do Caribe)
e o Chapeleiro Maluco (Alice no País das Maravilhas), além
dos brinquedos infláveis, cama elástica e pipoca e algodão
doce de graça. À tarde os recreadores realizaram uma
gincana e a alegria contagiou inclusive os adultos.

Chegada do Papai Noel
No final da tarde, a chegada do Papai
Noel agitou o ambiente. As crianças
correram atrás do carro que trouxe o
bom velhinho e depois fizeram fila para
receber a caixa de bombom e posar ao
lado dele.

Show com Raul Seixas animou os presentes

Sindlimp ganha cautelar
Os funcionários da empresa Litoral Búzios receberam
no dia 19 de dezembro os salários atrasados que tinham
direito. A pedido do Sindicato, o advogado Leonardo
Ávila entrou com pedido na Justiça em novembro e, em
menos de dois meses, conseguiu agilizar o pagamento
da primeira parte do processo, referente a dois meses de
salários que a empresa havia atrasado.

O Sindicato dos Empregados em Empresas Prestadoras
de Serviço Asseio e Conservação no Município de
Florianópolis (Sindlimp/Fpolis) aprovou, em Assembleia,
a Previsão Orcamentária para o exercício 2013.

