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Quem luta e trabalha
também merece lazer

  Venha conhecer a nova sede de praia do Campeche!

Dia 30, sexta-feira, às 13 horas, em frente ao TRT
A s s e m b l é i a  Estadual

      Avaliação da campanha de cadastramento e filiação. Participe!

As obras de ampliação da sede de praia
do Campeche foram entregues e serão
inauguradas neste sábado, primeiro de
dezembro, com um churrasco aos
interessados. Os convites estão à venda
na sede do Sintrajusc e custam R$ 10,00
para os filiados e R$ 15,00 para
dependentes e não filiados.
A inauguração encerrará um longo
processo que iniciou-se com a decisão,
aprovada na assembléia do dia 10 de
agosto de 2006, de vender duas salas
comerciais pertencentes ao sintrajusc,
herdadas no processo da unificação dos
sindicatos em 1997, e investir na
ampliação da sede de praia. Na assembléia
foi eleita uma comissão formada pelos
servidores Miguel Inácio, Juracil Mulizini
e Manoel Prazeres, a comissão lançou
edital que selecionou as três melhores
propostas de avaliação imobiliária, em
seguida aprovaram em assembléia,
lançaram edital para venda dos imóveis,
selecionando as três melhores propostas,
que também foram apreciadas em
assembléia geral, e aprovada a venda pela
melhor oferta. Os imóveis foram vendidos
e todos os valores foram utilizados na
ampliação da nova sede.

Os filiados e filiadas, seus dependentes
e convidados  terão a sua disposição mais
dois blocos com quatro apartamentos
cada, equipados e com mobílias, com
cozinha e sala conjugados, quarto e
banheiro, um campo de futebol suíço,
área de lazer infantil, dois quiosques
externos com churrasqueiras e ampla área
de estacionamento
A parte antiga da sede está interditada
para uso. Após o planejamento
financeiro para o próximo ano a diretoria
levará para assembléia a proposta de
lançar edital visando reformar todas as
antigas instalações.
O novo regulamento para uso do espaço
está publicado na página do Sintrajusc
na internet (www.sintrajusc.org.br). Cada
filiado pode reservar até dez dias durante
a temporada para desfrutar da sede na
companhia de seus dependente ou
mesmo convidados. A taxa diária é de R$
5,00 para dependentes e filiados,
mediante o desconto em folha de
pagamento através de convênio
SINTRAJUSC, e R$ 10,00 para
convidados. As reservas para a
temporada que se inicia a partir do dia

primeiro de dezembro já podem ser feitas
exclusivamente pela internet.
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