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Estamos
de cara nova

O

nosso site está de
cara nova. Aliás, de
cara só não: tudo no
portal está melhor.
As mudanças, feitas com todo o
carinho e dedicação, vão ampliar
ainda mais a nossa interação com a
categoria. Podem navegar à vontade,
está novinho mesmo: o layout, o
menu, a relação com as redes sociais.
Tem agenda pra gente se programar,
jornal na versão em PDF, notícias
categorizadas e compartilhamento direto
para o WhatsApp.
Passamos por banho de modernidade.
Agora você encontra o que procura nos
novos menus, reorganizados e divididos por
categoria. E o melhor: com home repaginada,
mais arejada e leve. E veja que legal: o nosso
site agora é responsivo: o layout responsivo se
adapta corretamente nas telas de smartphones
e tablets, garantindo uma forma agradável para
leitura e acesso aos conteúdos.
O novo portal também interage com mais
facilidade com as principais redes sociais (Twitter,
Facebook, Flickr, Google+ e WhatsApp…). O
Sintern vem provando que, além de acompanhar
a evolução, pensa nas reais necessidades do
trabalhador, procurando fornecer a informação de
maneira ágil e, principalmente, com qualidade. Então
fucem, naveguem, vire e revirem. Pois tem muita
coisa boa novinha por aqui. Confira no verso como
você pode utilizar melhor o nosso site. Ah, caso tenha
alguma sugestão ou dúvida, mande um recadinho pra gente
no “Fale Conosco”.

Saiba tudo sobre o seu novo site
COMPARTILHAMENTO- Sabe aquela notícia da última
rodada da campanha salarial que está todo mundo
aguardando? Agora compartilhá-la com os colegas é
fácil demais. Basta utilizar o icone e deixar todo mundo
informado das conquistas do Sintern em mesa. As notícias
gerais podem ser postadas no seu Facebook ou em
qualquer rede social de forma prática.

~
CATEGORIZACAO
´
Deu vontade de ler o que está
rolando no Brasil? É só buscar as
informações na página de “Outras
Notícias”. Lá você encontra
tudo que precisa pra ficar bem
informado. Ah, e se gostar
de alguma pode compartilhar
rapidinho com seus contatos.

sintern.com.br
´
ACESSO RAPIDO
Para
saber a agenda do Sindicato, os
links úteis e, mais importante, fazer a filiação ao
Sintern é rápido demais. Basta clicar nos banners
correspondentes. Navegar no nosso site agora é
muito mais prazeroso.

SERVICOS- Buscar os ACT´S, os nossos jornais
´
informativos ou, ainda, as prestações de contas do Sintern
é bem tranquilo. Basta acessar as páginas nos menus e
fazer o download e visualizar. O mais legal é que esses
arquivos podem ser compartilhados facilmente, seja pelo
WhatsApp ou pelo email.

RESPONSIVO- Acessar o site pelo seu Smartphone
ficou mais interessante. O site responsivo se adequa ao
formato da sua tela, dando mais conforto e praticidade na
navegação. Agora é só aproveitar e se preparar para as
nossas batalhas. Com essa nova ferramenta se comunicar
será muito mais interessante. Agora vamos à luta!

Coquetel de lançamento

P

ara mostrar como nosso
novo portal vai ficar,
convidamos a categoria
para o Coquetel de Lançamento
que vai acontecer nesta segunda
(26/03), na sede do Sintern, a
partir das 18h. Não falte! Você é
nosso convidado especial!

