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Confira tudo sobre a

5ª Festa dos Terceirizados
Prepare-se para comemorar mais um final
de ano junto com todos os profissionais das
categorias de asseio e conservação

5 de dezembro,
domingo, a partir das 14h,
na ASDERLIC
A 5ª Festa dos Terceirizados já
está sendo preparada com muita
dedicação e empenho para que
todos possam encerrar o ano com
muita alegria.
Mais uma vez a festa terá várias atrações para a família inteira: brincadeiras para as crianças,
música para todos e sorteio de
muitos brindes!
Este ano o tema da festa faz
uma homenagem ao folclore de
Santa Catarina, trazendo a brincadeira do Boi de Mamão para os
participantes. O boi, o vaqueiro,
a Maricota e a Bernunça estarão
entre os convidados e todos po-

derão aprender as canções dessa
manifestação do nosso folclore.
Durante a Festa dos Terceirizados, parte dos comes e bebes
serão fornecidos, mas outras opções estarão à venda para quem
quiser.
Os detalhes de como retirar os
convites e os vales, e ainda como
participar dos sorteios estão neste
informativo.
Qualquer dúvida entre em contato com o SINDLIMP.
Temos certeza que será uma
grande festa para todos!!
Até lá!

Para retirar ou solicitar convites:
vá até a sede do SINDLIMP até o dia 26
de novembro de 2010 (sexta-feira). E
lembre-se que os convites não serão
entregues a terceiros.

A nossa Maricota, ela é trabalhadeira
Aqui vai nossa homenagem às Maricotas rendeiras

A 5ª Festa dos Terceirizados conta com as seguintes normas:
Dos participantes:
• Todos trabalhadores da categoria
poderão participar da festa, mesmo
sem ser associado, porém os não
associados não participarão dos sorteios e nem terão direito a bebida ou
salgadinhos gratuitos.
• A Festa atenderá apenas os trabalhadores da base de Florianópolis.
Do local:
• A 5ª Festa dos Terceirizados será
realizada na ASDERLIC, em Coqueiros, Florianópolis.
Da previsão de horários:
• A festa terá inicio às 14 horas e término às 21 horas;
• Os sorteios serão realizados em
duas etapas, sendo o primeiro às 17h
e o segundo às 20 horas.
Dos convites:
• Os convites são numerados e deverão constar nome, telefone e empresa

do associado.
• Os convites (cupom) deverão ser
depositados no dia da festa na urna
que estará disponível no local, pois
o sorteio será realizado mediante numeração especificada neste.
• Os convites poderão ser retirados
ou solicitados até uma semana antes
da festa, ou seja, até dia 26/11/2010.
• Não serão entregues convites a terceiros.
• Os trabalhadores da categoria não
sócios deverão apresentar contracheque, crachá e identidade para retirar o convite;
• Não serão entregues convites a terceiros, ou seja, somente o associado
poderá retirar seu convite e de seus
dependentes.
• No ato da retirada do convite o associado receberá também um ticket
que lhe dará o direito a um refrigerante de 2 Litros.
• No ato da retirada do convite o associado receberá os demais convites

dos seus dependentes que estiverem
constando na ficha de dependentes
do Sindicato ou comprovada a existência dos mesmos, e estes não receberão ticket para refrigerante grátis.
Do sorteio:
• 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, isso implicará em novo sorteio.
Das bebidas e alimentos:
• Serão oferecidos salgadinhos gratuitamente aos associados, porém
limitados.
• Será vendido no dia da 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
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