
Sorteio de carros 0km e muito mais

EXCLUSIVO PARA SÓCIOS. VEJA COMO PARTICIPAR

Nossa 9ª Confraternização da 
Pesada será realizada no mun-
dialmente famoso Maraca, o es-
tádio que reconstruímos, no dia 
destinado à nossa categoria: 19 
de outubro, terceira segunda-
feira do mês, das 9h às 16h. Os 
companheiros que tiverem que 
trabalhar nesse dia, feriado es-

Confraternização da Pesada 
2015 abre inscrições dia 10

tipulado pela nossa Convenção 
Coletiva, devem receber o dia 
dobrado, ou seja, com 100% de 
acréscimo, não se esqueçam.

MUITOS PRÊMIOS!
No Maracanã, ocuparemos a 

parte que fica ao lado esquerdo 
das cabines da imprensa, e nos-
sa entrada será pelo portão F. 

Teremos show musical e a-
quele lanche caprichado, com 
refrigerantes e deliciosas gu-
loseimas, antes do esperado 
sorteio dos prêmios de primei-
ra que você já conhece: carros 
zero km, motos, TVs, bicicletas 
e muitas outras surpresas. Es-
peramos por você!
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Inscreva-se e garanta o brinde 
para seus filhos de até 12 anos

Para se inscrever: 
• Último contracheque recebido, com o 
devido desconto assistencial;
• Documento oficial com foto, que pode 
ser a carteira de identidade, a cartei-
ra profissional, a carteira de motoris-
ta ou a carteira de sócio do Sitraicp. 

Para receber o presente 
dos filhos: 
A entrega será feita no momento da 
inscrição. Além dos documentos acima, 
levar a certidão de nascimento da(s) 
criança(s) de até 12 anos de idade, seja 
filho ou enteado (neste caso, levar tam-
bém identidade do outro cônjuge).

Se for a esposa/marido, compa-
nheira/o, pai ou mãe a fazer a 
inscrição: 
A pessoa deve levar também o seu do-
cumento de identidade com foto.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

DESEMPREGADOS
Os associados que foram demitidos após 10 
de junho de 2015 podem se inscrever na Confra-
ternização da Pesada. Mas devem levar, junto com 
os demais documentos, a rescisão do contrato de 
trabalho.

As inscrições serão realizadas no mesmo 
local do ano passado: no Centro Cultural dos 

Rodoviários, na Rua Camerino, no 66, Centro, RJ.

 Período de inscrição: 
de 10/09/2015 a 03/10/2015, 

de segunda a sexta, no horário de 9h às 17h.

 Inscrição também nos sábados
26/09 e 03/10, das 9h às 16h.

Podem se inscrever todos os associados 
em dia com o Sindicato, inclusive 

os demitidos após 10 de junho.

Não serão realizadas inscrições nos 
locais de trabalho.

Fique ligado. As inscrições 
para participar da nossa Con-
fraternização anual acontecem 
de 10 de setembro a 3 de 
outubro, de segunda à sexta, 
das 9h às 17h, e também nos 
sábados de 26 de setembro e 
3 de outubro, sendo que no 
horário de 9h às 16h. O local 
das inscrições é o mesmo do 
ano passado: Rua Camerino, 
nº 66, no Centro Cultural dos 
Rodoviários (Centro/RJ).

Se o sócio não puder compa-
recer para efetuar a inscrição, 
um parente próximo (cônju-
ge ou companheiro/a, pai ou 
mãe) pode fazê-lo e, neste 
caso, deve levar todos os do-
cumentos do sócio e também 
o seu próprio documento de 
identidade com foto.

Não haverá inscrição depois 
da data de encerramento.

Valdir de Oliveira, um dos ganhadores do carro 0km 
na Confraternização da Pesada do ano passado

PARA RECEBER O PRÊMIO
Os prêmios sorteados durante a festa somente serão 
entregues aos próprios associados participantes, 
mediante documento oficial com foto.


