
Lazer para o Servidor
O Sindsesp assinou convênio com o clube do SEST no bairro 

Parque Caravelas, para proporcionar aos servidores sindicalizados e 
seus familiares a área de lazer do clube com: Piscina semi-olímpica, 
piscina infantil, áreas cobertas para churrasco, campo society, quadra 
poliesportiva, salão de jogos, playground infantil e mais por uma 
mensalidade de R$ 21,00 com desconto em folha. Caso tenha 
interesse basta assinar sua adesão no sindicato.

Maiores informações pelo 3251-5023.

Informativo Sindsesp
Sindicato dos Servidores Públicos 

de Santana do Paraíso
Agosto de 2009

Rua São José,33, Sl.103, Centro, Santana do Paraíso. ( 3251.5023
O servidor em primeiro lugar!

Saúde para o Servidor
Também foi fechado convênio do Sindsesp com a clínica Pró-

saúde, a um valor de mensalidade de R$ 6,00 ao servidor 
sindicalizado com desconto em folha.

As especialidades médicas são: clínica geral, ginecologia, 
pediatria, psicologia, endocrinologia, nutrição e fonoaudiologia, além 
das especialidades odontológicas: ortodontia, implante, clareamento 
à laser, endodontia, clínica geral, periodontia e cirurgia geral a preços 
imperdíveis com desconto em folha. E o melhor, o plano é extensivo 
aos dependentes.

Maiores informações pelo 3251-5023.

Crescimento pessoal para o Servidor
 Graças a uma parceria entre o Sindsesp e a Auto Escola Paraíso, 

os servidores sindicalizados poderão contratar os serviços deste 
Centro de Formação de Condutores com desconto de 10% (dez por 
cento) mediante liberação do Sindsesp. Se você é sindicalizado e quer 
obter sua CNH, nos procure.

Maiores informações pelo 3251-5023 ou na auto escola.
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E D I T A L
Assembléia Extraordinária

O presidente do SINDSESP, no uso de suas atribuições, convoca 
todos os servidores públicos de Santana do Paraíso para 
Assembléia Extraordinária no dia 02 de Dezembro de 2009 
(quarta-feira), às 18h, no plenário da Câmara Municipal, onde 
serão tratados os seguintes assuntos:

1. Definição de pauta para Negociação Coletiva 2010.

2. Revisão do Estatuto do Sindsesp.

3. Prestação de Contas Anual.

Não havendo quórum em primeira chamada, a reunião realizar-se-
á às 18h30m com qualquer número de presentes, conforme 
Estatuto do SINDSESP.

Santana do Paraíso, 23 de novembro de 2009.

RICARDO VALVERDE
Presidente SINDSESP
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