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Natal para
Todos reúne
mais de 400
crianças
AVENIDA Leoberto Leal é parcialmente fechada
para acomodar brinquedos e muita diversão
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ais de 400 crianças
circularam na tarde de hoje, 18, na 2ª
edição da Festa Natal
Para Todos no Centro de Balneário Rincão. A Avenida Leoberto
Leal icou parcialmente fechada
para que fosse possível a realização do evento que reuniu famílias
de diversos bairros do Município.
Apesar do forte calor, a população
marcou presença na festa promovida pelos atletas Edvânio dos
Reis, do Cuiabá e João Afonso, do
Criciúma em parceria com a Administração Municipal.
“Não há salário que compense
ver a alegria destas crianças hoje

Talvez
estas
crianças nunca
tiveram a
oportunidade
de ter um dia
feliz como este”

João Afonso,
atleta e um dos
idealizadores do
encontro

400
crianças
participaram
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aqui”, comenta a Diretora de Cultura, Esporte e Turismo, Lidiana Santos. A festa teve inícios às 14 horas
com distribuição de pipoca, picolé,
refrigerante e algodão doce. Os brinquedos montados na Avenida como
cama elástica, tobogã, piscina de bolinha e muita animação divertiram a
garotada. O Papai Noel foi recepcionado com muito entusiasmo pelas
crianças.
Segundo o atleta João Afonso, a
sensação de ver a felicidade estampada no rosto das crianças é de satisfação. “Talvez estas crianças nunca
tiveram a oportunidade de ter um
dia feliz como este. Só o fato de poder
um pouco mais de alegria para elas
neste Natal já faz tudo valer a pena”,
diz o volante do Criciúma.

PUBLICAÇÃO LEGAL
EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
Sindicato dos Bancários e Financiários de Criciúma e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.669.648/0001-82, Registro sindical nº
46000.005052/02-43 por seu presidente abaixo assinado, convoca
todos os empregados bancários/financiários, associados ou não,
que prestam serviços no Banco Votorantim S/A e/ou BV Financeira
S/A, na base territorial deste sindicato, para a assembleia extraordinária específica que se realizará no dia 21/12/2016, às 17:30hr.,
em primeira convocação, e às 18:00hr., em segunda convocação,
no endereço sito à rua Coronel Pedro Benedet, 363 – 5º andar sala
502 do Ed. San Vicente, centro Criciúma (SC), para discussão e
deliberação acerca da seguinte pauta: aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho sobre Sistema Alternativo Eletrônico de Controle de
Jornada e Acordo Coletivo de Trabalho sobre Programa Próprio de
Participação nos Resultados do Banco Votorantim S/A e/ou do Acordo Coletivo de Trabalho sobre Sistema Alternativo de Controle de
Jornada de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho sobre Programa
Próprio de Participação nos Resultados da BV Financeira S/A.
Criciúma (SC), 19 de Dezembro de 2016.
Edegar da Cunha Generoso
Presidente
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