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A Campanha de Filiação do SINASEFE chega em sua segunda fase com o lançamento de seis
novos itens para downloads e produção pelas seções sindicais .

Depois do lançamento e da disponibilização do folder, dos cartazes e do avatar para redes
sociais; trazemos agora modelos de camisetas, bonés, chaveiros, canecas, canetas e
bloquinhos para anotações. Downloads podem ser feitos nos links logo abaixo.

Produção sob responsabilidade das seções

A Direção Nacional (DN) do SINASEFE estimula que cada seção sindical baixe os arquivos
que estamos disponibilizando, produza os itens de acordo com sua demanda e possibilidade
de produção, e encampe a Campanha de Filiação 2019 nos locais de trabalho em que atua.

O SINASEFE é um grande sindicato nacional, contando hoje com mais de 28 mil sindicalizados
em suas 89 seções. Mas nossa base é muito maior e conta com 80 trabalhadores e
trabalhadoras. Precisamos chegar até eles e elas para nos tornarmos um sindicato ainda mais
representativo!

Materiais novos
-

Bloquinhos (formato A5, PDF)
Bonés (3 modelos, PDF)
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-

Camisas (3 modelos, PDF)
Canecas (2 modelos, PDF)
Canetas (3 modelos, PDF)
Chaveiros (3 modelos, PDF)

Materiais anteriores

Abaixo os materiais iniciais que divulgamos na abertura da Campanha:
-

Avatar para redes sociais (PNG)
Cartaz 1 (formato A2, PDF, orientação paisagem)
Cartaz 2 (formato A2, PDF, orientação retrato)
Folder (formato A4, PDF, imprensão frente e verso com 2 dobras)
Modelo de papel timbrado (DOCX)

Dúvidas Em caso de dúvidas sobre os arquivos e/ou necessidades de outros formatos dos
mesmos para produção/confecção, entre em contato com a Assessoria de Comunicação
(Ascom) do SINASEFE pelo e-mail
imprensa@sinasefe.org.br .
Conteúdo relacionado
- Campanha de Filiação 2019: construa o SINASEFE você também (16/01/2019)
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