
 
Prezados Senhores
 
Informamos que desde Março/2013 estamos em transição do nosso 

sistema de banco de dados, melhorando nossos s
site com novo visual para uma
empresas e emissão de guias entre outros. A
seu cadastro com as seguintes informações:
cidade e principalmente o 
ainda melhor. O cadastro do e
(Contador) é de fundamental importância pois poderemos enviar
rapidez e comodidade, 
outro tipo de informação que se fizer necessária
relacionamento entre Sindicato/
todos poderemos oferecer um serviço de qualidade. Salientamos ainda que se 
sua empresa ainda não tem 
conosco ou se preferir fazer pelo nosso site é só acessar 
ato do cadastro informe:
- nome da rua -  nº da rua 
cidade - e-mail. 

Pois na falta dessas informações o cadastro da empresa 
inativo em nosso sistema
outro tipo de prestação de serviço via internet.

 
Agradecemos a colaboração de todos.
 

 

 

 

 

INFORMATIVO 

Prezados Senhores: 

Informamos que desde Março/2013 estamos em transição do nosso 
dados, melhorando nossos serviços com implantação do

para uma melhor prestação de serviço
empresas e emissão de guias entre outros. Assim pedimos a 
seu cadastro com as seguintes informações: endereço, cep, telefone, setor, 
cidade e principalmente o e-mail, pois nosso objetivo é tornar nossos serviços 
ainda melhor. O cadastro do e-mail da empresa ou do responsável da empresa 

ontador) é de fundamental importância pois poderemos enviar
rapidez e comodidade, informativos, correspondências, gui
outro tipo de informação que se fizer necessária, estreitando assim o 
relacionamento entre Sindicato/Empresa/Contador. Com a colaboração de 
todos poderemos oferecer um serviço de qualidade. Salientamos ainda que se 

não tem cadastro em nosso sistema, entre em contato 
conosco ou se preferir fazer pelo nosso site é só acessar www.seacom.org.br

: 
nº da rua -  qd e lt - complemento se tiver

ois na falta dessas informações o cadastro da empresa 
em nosso sistema, impossibilitando assim emissão de guias ou qualquer 

outro tipo de prestação de serviço via internet. 

Agradecemos a colaboração de todos. 

Arioldo Carvalho Vasconcelos 
-Presidente- 
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ou do responsável da empresa 
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ois na falta dessas informações o cadastro da empresa ficará 
, impossibilitando assim emissão de guias ou qualquer 

 


