
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Refeições Coletivas, Cozinhas 
Industriais, Restaurantes Industriais, Merenda Escolar Terceirizada, Cestas 
Básicas e Comissarías da Região Norte/Oeste do Estado de São Paulo

Ficha de cadastro de sócio  Novo sócio
 Atualização de cadastro

Nome:

Nº:

AutorizAção de descoNto
Autorizo que seja descontado em folha de pagamento, em favor do Sinterc, a minha mensalidade associativa de 2% do salário e demais contribuições aprovadas em Assem-
bléia, bem como as previstas no Estatuto. Autorizo ainda, o desconto referente à assistência odontológica do (s) meu (s) dependente (s) no valor de R$ ________________. 
Declaro verdadeira as informações prestadas, comprometendo-me informar as alterações e acatar o regulamento conforme Estatuto Social.

Não destAque este cANhoto

depeNdeNtes

________________________________________
Assinatura__________________________, _____ de ____________________ de 20 _____.

Empresa: Unidade:

Telefone: Celular: E-mail:

Telefone da empresa: Data de admissão: Função:

Data de nascimento: RG: CPF:

Nome:

Nome da mãe do dependente:

Data de nascimento:

RG: CPF: Grau de parentesco:

Inclusão Uniodonto/Sinterc:  Sim     Não

Nome:

Nome da mãe do dependente:

Data de nascimento:

RG: CPF: Grau de parentesco:

Inclusão Uniodonto/Sinterc:  Sim     Não

Nome:

Nome da mãe do dependente:

Data de nascimento:

RG: CPF: Grau de parentesco:

Inclusão Uniodonto/Sinterc:  Sim     Não

CEP: Estado:Cidade:Complemento:

Estado Civil: Natural de: Estado:

Endereço: Bairro:Nº:

Pai: Mãe:

Nº do PIS: CTPS:

Nome:

Empresa: Unidade:

CPF:

Nº:

________________________________________
Assinatura____________________, _____ de ____________________ de 20 _____.

sAibA como pArticipAr
Acesse o site do sinterc e confira 
os prêmios, as instruções e o 
regulamento do 2º show de prêmios.



Veja o regulamento completo e mais informações no site do Sinterc: www.sinterc.org.br
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Como participar
A campanha Sinterc 20 anos - 2º Show de Prêmios é aberta a todos os trabalhadores da categoria 
profissional de Refeições Coletivas, lotados na base territorial do Sinterc, exceto a seus diretores.
Os participantes terão que preencher uma ficha de atualização e cadastro de sócio do Sinterc, de 
preferência em letra de forma, legível, sendo que todos os dados são de preenchimento obrigatório.
As fichas e cupons serão distribuídas na Revista Põe na Mesa, edição 22 (agosto de 
2013), na sede e sub-sedes do Sinterc, pelos divulgadores da campanha que visitarão as 
unidades e, também, estarão disponíveis em arquivo PDF no site www.sinterc.org.br.
As fichas e cupons preenchidos, deverão ser entregues na sede e sub-sedes 
do Sinterc, aos divulgadores da campanha que estarão visitando as unidades 
ou encaminhadas pelos correios para um dos endereços do Sinterc.

Importante
 A campanha inicia-se em 01/08/2013 
e encerra-se em 13/11/2013.

 Os cupons entregues após o prazo final (13/11/2013), 
não terão validade e não participarão do sorteio.

 O sorteio será realizado no dia 23/11/2013, 
na sede do Sinterc em Bauru-SP, com 
entrada franca aos participantes.

 Para mais informações sobre a campanha Sinterc 20 
anos - 2º Show de Prêmios, acesse o site 
www.sinterc.org.br e veja na integra o regulamento.
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prêmios

para você 

Festejar!

Prêmios
 1 Moto Honda CG 125
 9 TVs de 32 polegadas
 9 Geladeiras
 9 Fogões
 9 Microondas
 9 Fornos elétrico
 9 Tanquinhos
 9 Microsystems
 9 Bicicletas
 9 Smartphones
 9 Tablets
 9 Notebooks


