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Com o intuito de proporcionar 
aos sócios(as) do SISEMJUN 
momentos de lazer no Clube 
dos Comerciários de Juazeiro 
do Norte, foi renovado o 
convênio entre o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
de Juazeiro do Norte e 
Sindicato dos Comerciários de 
Juazeiro do Norte, tendo como 
prazo de validade, o dia 31 de 
dezembro de 2023.

MAIS UM MOTIVO PARA SE FILIAR AO 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE JUAZEIRO DO NORTE 

Todos os/as filiados(as) do SISEMJUN terão vários benefícios, no 
entanto, é importante lembrar de apresentar a carteirinha de sócio 
do SISEMJUN e, caso leve algum dependente, é preciso apresentar 
também algum documento oficial com foto desse dependente, 
para ter acesso aos seguintes benefícios:

Os eventos organizados pelo Sindicato dos Comerciários 
ou pelo SISEMJUN, terão entrada gratuita. No entanto, o 
que for consumido nas dependências do Clube será cobrado.

Nos eventos organizados por terceiros, os filiados(as) do 
SISEMJUN terão descontos entre 30% e 50%  no valor da 
entrada, assegurando os mesmos valores e benefícios dos 
filiados do Sindicato dos Comerciários.

A utilização do Clube dos Comerciários terá as seguintes 
normas:

4. Os sócio(as) do SISEMJUN poderão negociar com o Sindicato 
dos Comerciários, o aluguel do Clube para eventos 
particulares com desconto de até 50% (cinquenta por cento).

Os sócios(as) do SISEMJUN que forem usar a piscina, 
deverão estar utilizando uma das seguintes opções de 
vestuário: shorts de tactel, sunga de banho ou shorts 
para futebol, se homens, e shorts de tactel, maiôs ou 
biquínis, no caso das mulheres.

a

O campo de futebol será liberado aos domingos sem 
cobrança de taxas. O agendamento deve ser feito com 
antecedência, junto ao Sindicato dos Comerciários.

b

O campo de futebol maior estará disponível para o 
SISEMJUN e seus filiados(as) todas as quintas-feiras, das 
19h às 21h, devendo o SISEMJUN ou seus sócios(as) agendar 
previamente o uso do espaço com o próprio SISEMJUN.

c

Se os/as filiados(as) do SISEMJUN quiserem usar o 
campo de futebol ou a quadra, nos demais dias da 
semana, haverá cobrança de taxa com os mesmos 
valores e benefícios aplicados aos associados do 
Sindicato dos Comerciários.

ENDEREÇOS E CONTATOS:

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juazeiro do Norte, 
situado à Rua São Cândido, nº 397, Salesianos, Juazeiro do Norte – CE. 

 Telefone e WhatsApp       (88) 9 9970-1541

d

Sindicato dos Comerciários de Juazeiro do Norte, situado à Rua do 
Cruzeiro, nº 1119, São Miguel, Juazeiro do Norte – CE. 

Telefone: (88) 3512-1652

Clube dos Comerciários de Juazeiro do Norte, situado à Rua Duarte 
Junior n° 960, Aeroporto, Juazeiro do Norte – CE.

Filie-se ao SISEMJUN e tenha vários outros 
benefícios, além de contribuir com a luta em 

defesa do Funcionalismo Público Municipal e por 
uma sociedade mais justa.

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES.

DIRETORIA DO SISEMJUN


