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Clube de parcerias com
Criado para beneficiar os 
servidores filiados ao sindicato, 
o Clube de Parcerias SitraAM/RR
está com descontos especiais na 
área de educação, o que serve 
tanto para o seu titular como 
dependentes. 
Entre as oportunidades estão 
cursos de lingua estrangeira, 
ensino regular, graduação e pós 
graduação presencial e à 
distância. 
Para se  ter uma ideia, quem faz 
faculdade em instituições como 
o Centro Universitário Nilton 
Lins pode ter até 20% de 
descontos nas mensalidade. Já 
quem estuda na Martha Falcão, 
entre 10% e 25%, e quem estuda 
na Estácio até 40%. Isso sem 
falar nas instituições EAD 
(ensino à distância), onde as 
mensalidades são ainda 
menores. A novidade nessa área 
é a chegada da Unyleya, com 
variados percentuais de 
descontos, dependendo do 
curso escolhido.  
Se você é filiado e ainda não se 
cadastrou no Clube de Parcerias 

SitraAM/RR, não perca tempo, 
basta acessar o banner do Clube 
de Parcerias no 
www.sitraam.org.br e se 
cadastrar sem burocracia. É fácil, 
simples, vantajoso e o filiado 
não paga nenhuma taxa a mais 
pelo benefício. 
«Esse foi mais um benefício que 
a nossa entidade conquistou 
para o associado e tenho certeza 
que esse clube só tende a 
crescer, com ofertas cada dias 
mais vantajosas para o nosso 
filiado», comenta o presidente 
do sindicato, Luiz Cláudio 
Corrêa.   
Ele lembra que além da área de 
educação, o clube oferece 
descontos de até 60% em vários 
outros produtos e serviços de 
mais de 100 estabelecimentos 
comerciais em todo o país, 
incluindo lojas, cinemas, hotéis, 
colégios,  restaurantes, 
academias e muito mais.  «Para 
participar, o filiado só precisa se 
cadastrar no site,  inclusive via 
celular. A própria plataforma dá 
o passo a passo ao interessado. 

descontos especiais em educação

Não perca tempo!
Acesse: www.sitraam.org.br

Dando continuidade ao projeto de 
revitalização da sede campestre, o 
SitraAM/RR renovou o letreiro de 
identificação do local.
Em estrutura metálica, o letreiro 
ajuda o servidor filiado a 
encontrar seu espaço de lazer 
familiar, bem como contribui para 
iluminação da entrada da sede, 
tornando-a ainda mais segura aos 
visitantes. Funcionando de quarta 
a domingo, a sede campestre do 
SitraAM/RR está pronta para 
receber os filiados no horário de 
9h às 17 horas.
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A diretoria executiva da Fenajufe 
convocou as entidades filiadas 
para reunião ampliada, no dia 7 de 
março, em Brasília. O objetivo é 
discutir o atual cenário político e 
buscar estratégias de atuação 
contra os ataques impostos pelo 
governo. Desde que assumiu a 
presidência, Jair Bolsonaro cria 
medidas que colocam o servidor 
público como vilão da economia 
do País e retira direitos adquiridos 
constitucionalmente.
As medidas têm o claro propósito 
de retirar direitos e sucatear os 
serviços públicos em total 
prejuízo a toda classe 
trabalhadora. O momento, 
portanto, é de luta. É hora de 
buscar unicidade em defesa dos 
direitos.
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Durante assembleia geral, no dia 29 de janeiro, com os agentes de 
segurança do TRT11, o presidente do SitraAM/RR, Luiz Claudio Corrêa, 
informou aos filiados da entidade que a devolução da previdência sobre a 
Gratificação de Atividades de Segurança (GAS) obteve parecer favorável 
da seção de legislatura.
“O processo já tramitou no serviço pessoal, o parecer da sessão de 
legislação foi favorável. Agora vai ser encaminhado para a assessoria 
jurídica e depois para o pleno. Nossa luta será para que não caia em 
‘exercícios anteriores’. A ideia é que fique como ‘acerto de contas’, para 
que vocês recebam ainda este ano”, comentou Corrêa, durante o 
encontro, ocorrido no auditório do prédio administrativo do TRT 11.
O presidente do sindicato ainda orientou agentes afiliados que façam a 
opção de irem para a Justiça ou recebam administrativamente, para que 
não sejam penalizados com a devolução de dinheiro e nem respondam a 
processo.
Corrêa também aproveitou a oportunidade para informar aos servidores 
sobre o mais novo benefício do SitraAM/RR, o Clube de Parcerias, uma 
plataforma com diversos convênios à disposição dos filiados que pode 
ser utilizada de forma online, tanto no Amazonas e Roraima quanto em 
qualquer outro estado brasileiro onde as empresas conveniadas atuem.
“O sindicato também continua atendendo os servidores que têm 
interesse em ingressar judicialmente para receber os Quintos atrasados”, 
relembrou Corrêa.

Devolução da previdência sobre
a GAS tem parecer favorável

Deputados e senadores 
voltaram às a tividades no 
Congresso Nacional com foco 
nas reformas do governo que 
visam o desmonte do serviço 
público. Além da Reforma 
Administrativa, os 
parlamentares também devem 
priorizar a apreciação do 'Plano 
Mais Brasil', conjunto de três 
PECs (186/2019, 187/2019 e 
188/2019) que atinge 
diretamente os atuais 
servidores.
O cenário, portanto é 
completamente desfavorável à 
categoria e não será fácil a luta 
para barrar todos esses ataques. 
A Reforma Administrativa prevê 
o fim da estabilidade do 
servidor, o fim da progressão na 
carreira, redução de salário e da 
jornada de trabalho, além da 
suspensão de concursos 
públicos e de reajustes de 
benefícios. 
Para se ter ideia, uma das 
propostas do governo é a 
possibilidade de contratação de 
funcionários públicos fora do 
Regime Jurídico Único, que 
garante a estabilidade dos 
servidores. No texto que será 
encaminhado ao Congresso 
ainda neste mês, serão abertas 
novas formas de vínculo e a 
estabilidade será 
exclusivamente para carreiras 
típicas de Estado, como 
auditores fiscais e diplomatas.
E mesmo para as carreiras com 
direito a estabilidade, o 
benefício só será conquistado 
após estágio probatório de dez 
anos. «Com certeza não será 
uma batalha fácil. Daí a 
necessidade de união dos 
servidores e a mobilização de 18 
de março será uma grande 
oportunidade para 
demonstrarmos isso», lembra 
Luiz Cláudio Corrêa, presidente 
do SitraAM/RR.  

Reforma Administrativa

VEJA COMO É FÁCIL APROVEITAR

Acesse o site e faça seu 
cadastro. É muito rápido 
e fácil.

Selecione a oferta e 
conheça o benefício 
oferecido.

Leia as instruções de 
uso e garanta o seu 
benefício exclusivo.1 2 3

COMECE A USAR AGORA MESMO


