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NOVO BENEFÍCIO PARA FILIADOS

O servidor associado ao sindicato acaba de ganhar um 
benefício exclusivo para usufruir com todos os seus 
dependentes. Trata-se de Clube de Parcerias 
SitraAM/RR, que oferece descontos de até 60% em 
produtos e serviços de mais de 100 estabelecimentos 
comerciais em todo o país, incluindo lojas, cinemas, 
hotéis, colégios, faculdades, restaurantes, academias 
e muito mais. Tudo isso, sem burocracia e sem 
precisar de margem, pois os descontos são 
concedidos na hora da compra. 
"O associado não paga nenhuma taxa a mais pelo 
benefício. Ele só precisa acessar nosso site na aba 
'Clube de Parcerias' e fazer o seu cadastro, inserindo 
dados pessoais e seu CPF, inclusive via celular. O 
passo a passo é bem simples e intuitivo. Além de 
grandes marcas nacionais, mantivemos nossos 
parceiros locais e ainda estamos aumentando a rede 

para que o filiado tenha cada vez mais vantagens", 
informa o presidente do SitraAM/RR, Luiz Cláudio 
Correa. 
Ao clicar em um convênio, o associado encontra 
informações sobre o percentual de desconto 
oferecido por cada parceiro e faz a negociação direta 
com ele. Tudo de forma virtual, e para os que 
precisam de voucher (para lojas físicas), este pode ser 
impresso diretamente na sua casa ou local de 
trabalho. Já as autorizações para parceiros com 
desconto em folha continuam sendo feitas na 
secretaria do sindicato, porém, as informações sobre 
percentuais também podem ser pesquisadas 
diretamente no Clube de Parcerias SitrAM/RR, online. 

Clube de parcerias com descontos de até 60%



Homenagem à luta dos servidores 

A direção do SitrAM/RR protocolou junto à presidência do TRT 11 
requerimento formal solicitando ao regional prioridade no pagamento dos 
passivos relacionados aos Quintos dos servidores da casa.
No início do mês, o presidente do sindicato, Luiz Cláudio Corrêa, esteve em 
reunião com o presidente do regional, desembargador Lairto José Veloso, 
e apresentou a insatisfação dos servidores sobre o tema, especialmente 
após a determinação do CSTJ de priorizar o pagamento dos magistrados 
em detrimento aos demais trabalhadores do órgão.
“Embora a gente saiba que é uma determinação de cima para baixo e não 
uma escolha da presidência do TRT, não dá pra deixar de expressar a 
decepção do servidor com essa questão dos Quintos, afinal, isso já se 
arrasta há bastante tempo e nós acabamos sempre sendo preteridos em 
relação aos magistrados. Por isso decidimos requerer o pagamento dos 
passivos nem que seja parcelado, por meio da verba de 1% da folha”, 
comentou Correa.
Conforme ele, a presidência do TRT11 entende a situação e está disposta a 
fazer tudo que estiver ao seu alcance para que o pagamento relativo aos 
passivos de Quintos dos servidores seja efetuado o mais breve possível.

O time de futsal do TRT11 
participou, no dia 12 de 
janeiro, da Copa TV 
Amazonas de Futsal, 
realizada no ginásio 
poliesportivo do Serviço 
Social da Industria, localizado 
na avenida Cosme Ferreira, 
bairro São José, Zona Leste 
de Manaus. 
Parte do campeonato 
promovido pela TV 
Amazonas, a partida foi 
contra o ‘Amigos da 
Fronteira’, e marcou o início 
dos treinos para a Olimpíada 
Nacional da Justiça do 
Trabalho em 2020. O evento 
acontecerá pela primeira vez 
em Manaus, entre os dias 19 
e 25 de setembro. 
“Nossa participação nessa 
Copa foi para aprimorar o 
time, já que os treinos 
começaram no sábado, dia 
11. Demos o pontapé inicial 
na preparação para a 
olimpíada da Justiça do 
Trabalho esse ano”, comenta 
Douglas Garavito, diretor de 
Assuntos Sociais e Esportes 
do SitraAM/RR. 
Ainda sobre os preparativos 
para a olimpíada nacional, os 
treinos das categorias 
Master e Livre acontecerão 
toda terça-feira e sábado no 
ginásio do São Francisco, 
localizado no bairro de 
mesmo nome, na rua Valério 
Botelho de Andrade, informa 
o diretor. 

SitraAM/RR cobra pagamento de passivos a servidores

A fachada do prédio-sede do SitraAM/RR acaba de passar por uma reforma 
e entre as novidades do trabalho está uma homenagem à luta dos 
servidores da Justiça do Trabalho e Justiça Federal, com placas que 
mostram as várias greves, passeatas e manifestações dos trabalhadores, 
tanto na região como em Brasília.
Outra novidade é o uso da nova logo, que passou a incluir também os 
servidores da Justiça Federal, tendo em vista que esses companheiros 
agora integram a base da entidade. 
“Essa nova fachada e a nova logo refletem o novo momento que estamos 
vivendo, com uma unidade e uma representatividade maior na luta pelos 
direitos dos servidores”, destaca o presidente do SitraAM/RR, Luiz Cláudio 
Corrêa.   

Futsal em treino


