
AINDA DÁ TEMPO DE PARTICIPAR 
DO CONCURSO CULTURAL

O Concurso Cultural promovido pelo SAESP está chegando ao fim. No próximo dia 
03.08.2012, quando o SAESP comemorará 63 ANOS DE LUTAS E CONQUISTAS, 
haverá o sorteio de valiosos prêmios para aqueles que tiverem se associado ao       
sindicato e também para os sócios que tiverem efetuado o recadastramento; que 
tiverem respondido corretamente a pergunta: 
"EM QUE DIA É COMEMORADO O DIA DO AEROVIÁRIO?".
Quem for sorteado e acertar a resposta, poderá ganhar um dos seguintes prêmios: 
uma televisão LED de 42'', um tablet, uma câmera digital, um smartphone e um    
minisystem.
Este é o momento certo para você tornar-se sócio do SAESP e fortalecer a sua      
entidade de classe. Associando-se, você terá ao seu dispor uma série de benefícios 
como: serviços odontológicos, assistência jurídica e previdenciária, colônia de férias 
na Praia Grande e descontos em vários estabelecimentos comerciais e                     
entidades  educacionais.
Mas o principal mesmo é que a sua filiação ao SAESP, tornará o sindicato mais forte 
para lutar por melhores salários e condições de trabalho.
Não deixe para depois. TORNE-SE SÓCIO DO SAESP!
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2ª COPA SAESP ESTÁ 
AGITANDO A GALERA

ANOTE NA SUA AGENDA: 
FESTA DOS 63 ANOS DO SAESP

No próximo dia 03.08.2012, o SAESP fará uma festa na sede do sindicato, para 
comemorar os 63 ANOS DE LUTAS E CONQUISTAS.
O SAESP foi fundado em 30/07/1949. Como o dia 30 de julho de 2012 cairá numa 
segunda-feira, a diretoria da entidade decidiu realizar o evento posteriormente,      
precisamente na sexta-feira, chamada de "dia internacional da cerveja". Além disto, 
diz a cultura popular que não se deve comemorar aniversário por antecipação.
Para o dia 03.08.2012, a partir das 18h00, o SAESP preparará um evento que marcará 
a confraternização de todos os aeroviários e a premiação dos novos associados e 
sócios recadastrados, que tiverem participado do CONCURSO CULTURAL. Caso sejam        
sorteados e acertarem a resposta da pergunta "EM QUE DIA É COMEMORADO O DIA 
DO AEROVIÁRIO?"; levarão para casa um valioso prêmio.
Então, temos um encontro marcado: DIA 03.08.2012, a partir das 18h00, na sede do 
SAESP, para comemorarmos 63 ANOS DE LUTAS E CONQUISTAS.
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As inscrições para a 2ª COPA SAESP DE FUTSAL estão     
abertas e irão até o próximo dia 03.08.2012.
A galera aeroviária está bastante motivada para a disputa 
que apontará quem é bom de bola e a grande equipe que 
levará o caneco para a galeria de troféus.
A 2ª COPA SAESP DE FUTSAL premiará as quatro melhores 
equipes com troféus e medalhas. Também serão       
premiados o goleiro menos vazado e o artilheiro do   
campeonato. Para todas as equipes inscritas, o SAESP   
fornecerá um jogo de camisas completo, além de uma bola 
e bolsa para o transporte do fardamento.
Cada equipe poderá inscrever de 10 a 15 atletas, sendo 
que todos deverão ser filiados ao SAESP. As inscrições dos 
atletas e das equipes deverão ser feitas por meio de ficha 
específica, diretamente na sede do SAESP, no                   
Departamento de Imprensa e Cultura ou na Secretaria da 
entidade.
Entre com tudo na COPA SAESP. Chegou a hora de mostrar 
o seu talento futebolístico. Monte o seu time e corra para 
fazer a inscrição.
Os troféus e as medalhas estão à sua espera! 


