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SEJA BEM VINDO AO NOVO PORTAL DE NOTÍCIAS DO SMCL! 

 

Lançado na manhã de hoje (10), o site do Sindicato dos Municipários de Capão do Leão, visa 

ser uma nova ferramenta de comunicação com a categoria. Agora todas as notícias do teu Sindicato 

estarão na palma da tua mão e na ponta dos teus dedos. 

Com um design moderno e atrativo, o site convida o internauta a ficar por dentro de tudo 

que acontece no Sindicato e acompanhar de uma forma cronológica e organizada as ultimas notícias 

da entidade, além de contar com um competente serviço de busca e pesquisa que permite o acesso 

direto do municipário a notícia solicitada. 

São diversas categorias que preparamos para ti! O destaque fica por conta da aba 

“Transparência” onde – nas subseções “Patrimônio” e “Prestação de Contas” – o internauta terá 

acesso a toda parte financeira da entidade. Transparência, para nós, é obrigação no trato do dinheiro 

coletivo. As verbas com as quais trabalhamos pertencem a toda uma categoria e é por isso que 

temos que prestar contas, permanentemente, com o nosso maior financiador: tu, servidor 

sindicalizado. Portanto, a transparência que falta à Prefeitura Municipal, não faltará por aqui. A 

qualquer momento e em qualquer computador, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, 

poderá visualizar, baixar e imprimir os controles de caixa de cada mês, discriminados por entradas e 

saídas diárias. Ainda em construção, a seção de patrimônio irá classificar e descrever cada posse do 

Sindicato, para deixar o servidor sindicalizado por dentro de tudo que possui a sua entidade. 

Ao clicar nos banners da página inicial, o internauta poderá consultar, além das notícias, 

todo o escopo de estabelecimentos conveniados ao SMCL e ainda conferir os últimos eventos 

realizados pela entidade. A atual gestão tem como mote principal o investimento no servidor 

associado e é neste sentido que essas duas seções trabalham. Não deixe de conferi-las! 

Nas abas “História” e “Quem somos” tu conferes um pouco da trajetória do SMCL e fica por 

dentro das diretrizes que norteiam o trabalho do Sindicato. E na aba “Contato” tu és convidado a 

entrar em contato conosco, seja para criticar, elogiar, tirar dúvidas ou fazer alguma denúncia. Nós 

queremos te ouvir! O contato permanente com a entidade também poderá ser feito através de 

comentários em qualquer postagem que fizermos. Assim a dinâmica e instantaneidade do facebook 

também aparecerão por aqui. Aliás, este portal não irá deixar de lado o uso do face, que demonstrou 

ser o mais importante canal desta entidade, no sentido de estar cada vez mais perto de ti servidor. 

Este novo canal que se abre entre Sindicato e sindicalizado vem, portanto, para reforçar 

esta relação e garantir a total interação entre as mídias eletrônicas do SMCL. Pedimos que nestes 
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primeiros meses, os visitantes sejam pacientes com algumas seções que ainda encontram-se em 

construção. 

Mais uma vez te damos as boas vindas e te convidamos a utilizar este espaço sem 

moderação. Tu estas convocado a explorar cada canto deste site! 

 


