
 

 

 
PROMOÇÃO SEACOM 

 

O SEACOM a partir de abril/2019, estará promovendo um sorteio no último dia útil de cada 

mês, de uma estadia no Clube diRoma Fiori, em Caldas Novas (2 dias), para você 

Sindicalizado ou sócio contribuinte.  

Para concorrer ao sorteio são necessários: 

SINDICALIZADO: Esteja em dia com sua anuidade e tenha contribuído com a taxa assistencial 

de nossa categoria exercício 2018 - 1ª parcela e 2ª parcela de 2018 e a 3ª parcela 2018 que 

deverá ser descontada em maio/2019 e recolhida em junho/2019 e as futuras taxas 

assistenciais exercício 2019; 

SÓCIO CONTRIBUINTE: tenha contribuído com a taxa assistencial de nossa categoria 

exercício 2018 - 1ª parcela e 2ª parcela 2018,  e a 3ª parcela 2018 que deverá ser descontada 

em maio/2019 e recolhida em junho/2019 e as futuras taxas assistenciais exercício 2019; 

 Esta promoção será para todo o ano de 2019, portanto se você não é contribuinte, saiba 

que você pode recolhê-las agora sem juros, correção e/ou multa. Ainda tem tempo, faça 

contato conosco e contribua. 

Para participar do sorteio é imprescindível o recolhimento comprovado dos mesmos através 

da RE - Relação de Empregados contribuintes cadastrada em nosso sistema, conforme 

consta na convenção coletiva (relação de contribuintes) com seguintes dados: CPF, Nome 

completo, data de admissão, valor descontado e função). Caso a empresa não enviou a RE 

para o sindicato SEACOM, nos envie o mais rápido possível para que possamos cadastra-la. 

Não perca esta promoção, você poderá ser sorteado mais de uma vez e terá até 60 dias para 

aproveitar um final de semana em Caldas Novas. 

Esta  promoção não se aplica ao período de alta temporada (janeiro e julho) bem como nas 

semanas consideradas especiais, tais como: carnaval, semana santa, Caldas Country, natal e 
ano novo.  
A estadia é para até quatro pessoas no apartamento. Não estão incluídos nesta promoção, o 

Acqua Park, refeições e/ou bebidas, roupa de cama e banho. 

 

Obs: A sua escolha da semana para gozar deste benefício será compatível com as vagas nos 

25 apartamentos de nossa Federação. 

  

Todos os apartamentos são mobiliados, só pedimos que cuide do bom uso dos mesmos e 

aproveitem ao máximo, porque com certeza você e sua família vão gostar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


