
  

  

Venha torcer conosco!!!

- 25 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA) ÀS 11H – BRASIL X PORTUGAL
Envie e-mail de confirmação, para garantir o seu lugar na torcida do SINAERJ

Sindicato disponibiliza telão para 
os jogos da seleção brasileira na Copa 2010

Administradores 
torcendo pelo

SINAERJ
25/06 

(SEXTA-FEIRA) 
ÀS 11H

  NÃO PERCA!!!

 Enquanto o país inteiro esteve com os 
olhos  voltados  para a TV torcendo para que 
a seleção do Brasil fizesse bonito em sua es-
treia na Copa do Mundo de 2010, o SINAERJ, 
também deu a sua cota de contribuição, refor-
çando o time de torcedores. O maior espetácu-
lo de futebol foi assistido por administradores/
associados, diretores e funcionários  através 
de um telão disponibilizado do sindicato. 
 Animação foi  que não faltou no primei-
ro dia de jogo, principalmente nos momentos 
em que a seleção fazia gol.  O espírito de torci-
da era tanto que alguns  não conteram a felici-
dade.  
 O SINAERJ trasmitirá os jogos da se-
leção brasileira na Copa de 2010. O próximo 
jogo será sexta-feira, dia 25 de junho contra a 
selação de Portugal.
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Telão no Sindicato 
facilita a vida dos 
Administradores 
que dão aquela 
“paradinha”
no trabalho para 
torcer pela seleção 
brasileira

Brasil X Chile
Segunda-feira (15h30min) no Sinaerj

	 Tem	sido	sucesso	total	a	iniciativa	
do	Sindicato	em	disponibilizar	em	seu	
telão	 os	 jogos	 da	 seleção	 brasileira	 na	
Copa	2010.	O	apito	inicial	foi	dado	dia	
15	de	junho	(terça-feira	-	15h30),	quando	
o	Brasil	venceu	a	Coréia	do	Norte	pelo	
placar	 de	 2	 x1.	Depois	 veio	 a	 seleção	
de	Portugal,	dia	25	de	junho	(sexta-feira	
–	11h),	quando	o	Brasil	em	um	empate	
de	0	x	0,	consegui	definir	a	sua	situação	
como	primeiro	colocado	do	Grupo	G.

	 Na	 segunda-feira,	 28	 de	 junho,	
às	 15h30min,	 os	 Administradores	 es-
tarão	 novamente	 reunidos	 no	 Sinaerj	
engrossando	 a	 torcida	 rumo	 ao	 hexa.	
Venha	você	também	torcer	pelo	Brasil	e	
aproveitar	as	excelentes	 instalações	do	
seu	Sindicato.

Dia	28	DE	JUNHO	(Segunda-feira)	ÀS	15h30min
BRASIL X CHILE 

Envie e-mail de confirmação, para garantir o seu lugar na torcida do SINAERJ

Estamos esperando por você

sinaerj@administradores.org.br

SINAERJ
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Centro - Rio de Janeiro 


