Sindicato Nacional dos Profissionais de Farmácia e
Paramédicos
SEMPRE EM LUTA PELA DIGNIFICAÇÃO DA CLASSE

- 100 ANOS (1912/2012)

Circular Nº. 11
2017-08-21

COMEMORAÇÃO DO DIA DA CLASSE
DIA 5 DE OUTUBRO DE 2017
Festa de Confraternização de associados e familiares a realizar no

Restaurante “Quinta da Feteira”
Feteira/Fazendas de Almeirim/Almeirim
Distinção dos colegas com 25 e 40 anos de associado
Vamos realizar o almoço convívio do Dia da Classe e, mais uma vez, a nossa festa
anual de confraternização e de homenagem a associados que atingiram, como
associados 25 e 40 anos.
Repetimos a zona Centro, onde temos vindo a festejar, lamentando, por
razões de operacionalidade, sobretudo económicas, não fazer noutras zonas
onde temos implantação, especialmente no Norte e Sul.
Pretendemos manter a gratuidade para os nossos sócios, mas as
contribuições das empresas do sector diminuíram substancialmente e só uma
gestão cuidadosa, que temos feito, de contribuições de há anos, nos tem
permitido fazer uma reserva, que nos possibilita ainda manter a situação dentro
do possível.
Pela mesma razão, aos familiares que utilizam transporte cedido pelo
Sindicato, somos obrigados a cobrar-lhes parte do seu custo. Lamentando, mas
pelas razões atrás expostas, vamos cobrar o transporte de autocarros aos
reformados que não estão no activo e por isso a não pagar quotas, além de
suportarem parte do almoço.
A inscrição dos associados no pleno gozo dos seus direitos é gratuito, assim
como os descendentes até aos 9 anos.
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As partidas de autocarro de Lisboa serão do cimo do Parque Eduardo VII.
No que concerne a outras zonas, devem os colegas procurar organizar
transporte (aconselhamos contactos com entidades que habitualmente cedem
autocarros, por valores mais económicos ou até tentarem financiamento por
parte de empresas fornecedoras das farmácias).
O Sindicato, no caso de a última alternativa não ser possível, financiará o
transporte de associados por valor igual ao que por associado nos custa
individualmente as idas de Lisboa, frisamos, desde que o número de inscritos o
justifique.
Lamentamos não podermos suportar mais custos, pelas razões atrás citadas.
Lembramos também a possibilidade de, até ao esgotamento da respectiva
lotação (que não é muito elevada), poder ser utilizada a nossa residência sindical
para pernoitar. As condições são as que temos publicitado (será com grande
prazer que receberíamos para connosco confraternizar, colegas de mais longe,
especialmente das Regiões Autónomas).
As inscrições terão que entrar nos nossos Serviços, IMPRETERIVELMENTE ATÉ 29
DE SETEMBRO, inclusivé, e terão que vir acompanhadas dos respectivos valores de
inscrição, se a eles houver lugar.
FRISAMOS, MAIS UMA VEZ, QUE SOLICITAMOS A TODOS OS COLEGAS PARA
APELAREM ÀS FIRMAS, COM QUEM AS EMPRESAS ONDE EXERCEM TÊM RELAÇÕES
COMERCIAIS, PARA APOIAREM ESTA INICIATIVA (só assim será possível mantermos
as condições actuais, dados os custos estarem inflacionados), JÁ QUE DELA
PODERÃO OBTER BENEFÍCIOS EM TERMOS DE PROMOÇÃO.
A Direcção

CORREIO ELECTRÓNICO (e-mail)
Solicitamos a todos os colegas que têm acesso à
Internet, que nos devem facultar o seu endereço de
correio electrónico, para mais frequente informação.




