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Palavra da Presidente
Caros companheiros, a cada dia se
torna mais difícil defender os direitos
dos trabalhadores, pois com a reforma
trabalhista o governo pretendeu
engessar o trabalho do sindicato,
visando enfraquecer os verdadeiros
representantes dos que labutam nesse
país. Nossa luta é pela conquista e
manutenção de direitos duramente
conquistado ao longo de muitos anos de
luta sindical.
Os direitos como reajuste salarial
anual, 13º salário, férias, vale-refeição,
vale alimentação, vale transporte,
compensação de horas, horas extras,
triênio, PLR, quebra de caixa, plano de
saúde, seguro de vida, auxílio creche,
auxílio maternidade não foram dados de
mão beijada, mas sim conquistados a
cada ano nas Negociações Coletivas de
Trabalho efetuadas pelos sindicatos.
O SEAAC Jundiaí está do lado do
trabalhador, venha fazer parte dessa luta
e usufruir de inúmeros benefícios, pois
além dos benefícios citados que estão na
Convenção Coletiva de Trabalho, temos
convênios e parcerias que oferecem
descontos em serviços nas áreas de
saúde e educação bem como com hotéis,
hotéis-fazenda e colônias de férias.
Sindicalize-se!

Maria Aparecida
Feliciani
Presidente do
SEAAC-Jundiaí

Convênios Novos
PARK AQUÁTICO - HOT BEACH OLÍMPIA
Celebration Resort Olímpia!
Este resort é perfeito para
celebrar os momentos mais
especiais com quem você
gosta.
Hot Beach Suites Olímpia é
seu apartamento de férias com
todos os benefícios de um
Resort de alto padrão.

Desconto de 30% para associados ao Seaac nos ingressos do Hot Beach
Informações e compra de ingressos entre em contato com o Seaac (11) 45224802

Amigo Sindicalista
Tenho o prazer de apresentar o sindicalista
Rosalvo Jesus Barbosa, que atua há 25 anos na
luta sindical e que agora está realizando um
importante papel de assessor sindical junto ao
nosso sindicato para os trabalhadores da nossa
categoria, visando ampliar os serviços e
benefícios oferecidos. Juntos somos mais fortes!
Maria Aparecida Feliciani
Presidente do SEAAC-Jundiaí

www.sisnaturcard.com.br
Faça seu orçamento online

Base territorial
Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu,
Joanópolis, Jundiaí, Louveira, Morungabá, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Tuiuti,
Vargem, Várzea Paulista, Vinhedo.
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SORTEIO MENSAL
Sindicalize-se ao seu sindicato e participe do sorteio mensal que
acontece todo último dia do mês, são vários prêmios e brindes
para você e sua família.
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DEPARTAMENTO
JURÍDICO

1 ﬁnal de semana na Praia Grande
1 par de convites para o Hot Beach
1 kit de faca para churrasco*
*Imagem meramente ilustrativa

FORTALEÇA QUEM LUTA POR VOCÊ. SINDICALIZE-SE!

Hotéis e apartamentos
Apartamentos
Praia Pitangueiras - Guarujá

Aptos no Guarujá
(Praia Pitangueiras)
Acomoda 2, 4, 6 ou 8 pessoas
Piscina aquecida, academia
Roteiros para todo o Brasil
Fone: (16) 3456 0240

NACIONAL INN
Poços de Caldas - MG

Kitnets Mobiliadas a 25m do mar.
Próximo a restaurantes, shoppings,
feirinhas, farmácias, mercados
Acomoda até 4 pessoas
Com ventiladores
ou ar condicionado.

POUSADA BEM TE VI
PRAIA DE MARANDUBA
UBATUBA/SP

Aptos, suítes com sacada,
frigobar, telefone, TV a cabo,
l a v a n d e r i a , s a l a d e e s t a r,
American Bar, restaurante,
amplo estacionamento para
carros e ônibus.
Apresentar carteira do Seaac
Site : www.nacionalpocos.com.br

PRAIA ENSEADA GUARUJÁ
Apartamento Mobiliado, acomoda
até 10 pessoas;
Possui 3 quartos, sendo 2 deles com
ar condicionado;
Tem dois banheiros;
1 vaga na garagem
Localizado próximo ao Aquário e a
Feirinha, à 3 quadras da praia

Reservas e
informações
no SEAAC
(11) 4522-4802

Chalés mobiliados para até 8
pessoas, com 2 quartos;
Localizado em condomínio fechado,
com churrasqueiras.
Sala, cozinha conjugada e banheiro,
Vaga na garagem para 2 carros.

APARTAMENTO EM
MARANDUBA – UBATUBA
Apartamento mobiliado;
a 50m da praia;
Tem 2 dormitórios;
Acomoda até 8 pessoas;
Possui 1 vaga na garagem.

Agendamento:
(11) 4583-4802
(11) 4583-4810
ASSOCIADO, UTILIZE SEMPRE
OS SERVIÇOS QUE
COLOCAMOS À SUA
DISPOSIÇÃO

Jundiaí

Um complexo de lazer com mais
de 24mil m2 onde o trabalhador de
Jundiaí pode desfrutar de biblioteca,
teatro (com 220 lugares), restaurante,
café, espaços educacionais e de
eventos, parque aquático, ginásio
poliesportivo, salas de ginástica,
consultórios odontológicos e muito
mais, tudo com acessibilidade
universal.
Os trabalhadores representados
pelo SEAAC-Jundiaí podem se
associar e usufruir de toda essa
infraestrutura de lazer, saúde e
cultura.
Avenida Antônio
Frederico Ozanan, 6600
Jardim Botânico - Jundiaí
Ligar (11) 4583 4900
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Hóteis-Fazenda
ESTÂNCIA SÃO FRANCISCO –DELFINÓPOLIS
SERRA DA CANASTRA – MG
Acomodação de 15 a 20 pessoas
Aptos mobiliados com TV, frigobar,
ar condicionado e Internet
Em frente à represa com parque e
piscina infantil

HOTEL-FAZENDA POÇOS DE CALDAS
Piscina aquecida, conjunto aquático, estética (massagem e
banho de argila), recreação e lazer, passeio a cavalo, e um
restaurante com comida típica da fazenda. Excelente para
passar um ﬁnal de semana com a sua família. A negócios ou a
passeio, o conforto da cidade no campo!
Site: www.hotelfazendapocosdecaldas.com.br

Convênio
Faculdades
Faculdade Campo Limpo Paulista
Rua Guatemala, 167 - Jardim América
Campo Limpo Paulista
Fone:(11) 4039-6352/ (11) 4039-3850
Fax: (11) 4039-2383
Informações: www.faccamp.br
ou 0800-7704949
Centro Uni. Unimetrocamp | wyden
Rua Dr. Sales de Oliveira, 1661
Vila Industrial - Campinas/SP
Fones: (19) 4501 2704
(19) 98247 0787
www.wyden.com.br/unimetrocamp
Escolas e Faculdades Padre Anchieta
Rua Bom Jesus de Pirapora, 140
Centro - Jundiaí
Fone: (11) 4521-8444
10% de desconto
Faculdade Anhanguera
Rua do Retiro, 3000
Vila das Hortências - Jundiaí
Fone: (11) 3109-0670
Descontos para associados e
dependentes de 15% ao mês

Associados do Seaac terão um desconto de 10%

HOTEL FAZENDA MORADA DO VERDE

Faculdade- FGV - Jundiaí
Fone: (11) 4583-8300
www.ibefgv.com.br
Instituição Educacional
Prof. Luiz Rosa Ltda
Rua Senador Fonseca, 118
Centro - Jundiaí
Fone: (11) 4583-1600
www.luizrosa.edu.br

O lugar ideal para seu descanso e lazer! Venha desfrutar deste ambiente mágico unindo
todo o conforto que sua família merece em meio a natureza. Rodovia Edgard Máximo
Zamboto, S/n - Km 54 - Chácara Lagoa Branca, Campo Limpo Paulista

HOTEL-POUSADA BRILHO DO SOL
O hotel está localizado a 2 km do centro de Olímpia, e oferece piscinas ao ar livre,
café-da-manhã diariamente e Wi-Fi gratuito nas áreas comuns. O parque aquático
Thermas dos Laranjais ﬁca a 4,5 km de distância da propriedade.

Universidade Paulista - Unip
Av. Armando Giassetti, 577
Vila Hortolândia - Jundiaí
Fones: (11) 4815-2333/(11) 4587-6711
UniCesumar - Ensino a Distância
Fone: (11) 4805 4005
Desconto de 20% sendo 10% pelo
convênio e 10% por pontualidade

Aproveite esses
benefícios, mais
informações
no SEAAC
(11) 4522-4802
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Colônias de Férias
CENTRO DE LAZER DOS COMERCIÁRIOS - PRAIA GRANDE
Infraestrutura moderna e aconchegante para vocês e seus familiares
desfrutarem momentos de descanso, com preço acessível, equipe
constantemente treinada e tudo isso de frente para o mar.
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Colônia
Sindicato da Alimentação
Praia Grande
Apartamento com capacidade
para 6 pessoas, montado com
geladeira, fogão, TV
Av. dos Sindicatos 902
Vila Mirim - Praia Grande-SP

CENTRO DE LAZER DOS COMERCIÁRIOS - AVARÉ
Para quem não curte praia ou é amante da natureza nada melhor que a
estância turística de Avaré, que ﬁca a 260 km da capital e possui uma
extensa área verde bem às margens da Represa Jurumirim.

Aproveite essas
incríveis
oportunidades de lazer
Informação no SEAAC
(11) 4522-4802

Sindicaliza-se!
O seu sindicato oferece inúmeras vantagens aos seus ﬁliados, além dos benefícios conquistados
em Convenção Coletiva de Trabalho tais como: reajuste salarial, vale refeição, vale alimentação,
triênio, auxílio creche, auxílio maternidade, horas extras e muito mais. Oferece convênio com
empresas de serviços nas áreas de saúde e educação, além de muitas oportunidades de lazer para o
trabalhador e sua família!

Basta preencher a cha de liação que
você encontra no site www.seaacjdi.org.br
Para falar conosco
Sede: Rua Professora Rachel Carderelli, 73 - Anhangabaú -Jundiaí
PABX: (11) 4583 4810 / (11) 4522 4802
E-mail: seaacjundiai@terra.com.br
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