Sintrafite

SEJA UM SÓCIO DO SINDICATO

Conheça tudo
que o Sindicato
tem a oferecer
a você e para sua família

Sintrafite Sindicato Têxtil

imprensa@sintrafite.com.br

(47) 9-9261-1671

www sintrafite.com.br

Em 1941 era fundado o Sintrafite - Sindicato dos Trabalhadores
Têxteis de Blumenau, Indaial e Gaspar é o instrumento de
luta e defesa da classe trabalhadora. O Sindicato atua na
melhor condição de trabalho da categoria, que direitos sejam
respeitados e também no bem estar do trabalhador.

AS NOSSAS LUTAS GERAM RESULTADOS
INGO

SÁBADO/DOM

LIVRE !

AUXÍLIO

ATÉ OS 5 ANOS
Empresas que não possuem creche,
devem reembolsar valor à mãe ou pai
que tiver a guarda da criança

Acompanhamento de 40h
para filho doente até 16 anos

Trabalhadores na luta para redução da
jornada de trabalho sem redução de salário

QUEM TEM DIREITO A USAR OS BENEFÍCIOS INTERNOS:
- Sócio (a)
- Filhos até 18 anos
- Dependente esposa (o) sem vínculo empregatício
USO PARA CONVÊNIOS E EXAMES EM CLÍNICAS FORA DO SINDICATO:

- Filhos acima de 18 anos
- Netos
- Pais do associado (a)
- Cônjuge do associado (a)

venha passar

dias únicos
em lazer com a

família!

39 apartamentos

Situada na praia de Perequê, é o lugar
certo pro trabalhador ter lazer e
descansar. São 39 apartamentos, além
de 50 espaços para camping.
Na Colônia de férias disponibilizamos
campo de futebol de areia/vôlei,
sinal de wifi, churrasqueiras, área de
serviço e cozinha e estacionamento.

Quadra de areia para futebol / vôlei

Camping

Colônia de Férias está situada na rua Vendelino Patrício Guerreiro, 98, Perequê/
Porto Belo. Faça sua reserva em nossas sedes ou entre em contato 3326-1555

SEDE GASPAR

Atendimento jurídico é realizado segunda e quartafeira.
Atendimento odontológico e médico, com
especialidades em ginecologia, pediatria, ortopedia e
cliníco geral.
O telefone para saber mais informações 3332-0436
Rua José Ebehardt, 81, Coloninha

Atendimento jurídico é realizado terça-feira.

SEDE INDAIAL

Atendimento odontológico e médico (cliníco geral) de
segunda a sexta-feira (exceção de terça, médico não
atende)
O telefone para mais informações é (47) 3333-1533
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1147, Centro

SEDE TESTO SALTO

Atendimento jurídico é realizado quarta-feira.
Atendimento odontológico e médico (cliníco geral)
com horário marcado.
O telefone para mais informações é (47) 3334-6229.
Rua Francisco Corrêa, 254, Blumenau

SEDE VILA ITOUPAVA
Atendimento jurídico é realizado quarta-feira .
Atendimento odontológico e médico (cliníco geral)
com horário marcado
O telefone para mais informações é (47) 3378-1207.
Rua Henrique Conrad, 1178, Blumenau

SEDE BLUMENAU
Rua Luiz de Freitas Melro, 365, Centro - Blumenau/SC

(47)

3057-8120
3326-1555
99178-4976

Jurídico - Defesa de seus direitos
Atendimento jurídico na área trabalhista com hora
marcada, faça seu agendamento prévio pelo telefone
(47)3326-1555 / (47) 9-9178-4976.
Dentista - Cuide do seu sorriso
Conheça nossos tratamentos com uma equipe
especializada em bem atender, agende sua
consulta (47)3326-1555 / (47) 3057-8108
(47) 9-9178-4976.
Cabeleireiro - Descontos aos associados
Cortes de cabelo com preços acessíveis e
descontos especiais a nossos associados.

Convênio Farmácia
Convênio com a rede de farmácias
Stylo Farma, para o associado comprar
medicamentos com desconto em folha
em qualquer unidade.

C

CONFIRA NOSSOS ATENDIMENTOS
MÉDICOS NA SEDE BLUMENAU
Agende sua consulta 3057-8120 / 3326-1555 / 99178-4976

Clínico Geral

Atendimento diário de segunda a sexta com
horário marcado ou por ordem de chegada

Pediatra

Atendimento de segunda a sexta com horário
marcado.

Ginecologista

Atendimento com médicos especializados, com
horário marcado.

Ortopedista

Atendimento terça-feira (com horário marcado)
e quinta-feira por ordem de chegada.

Ultrassonografia

Atendimento com horário marcado.

LISTA DE CONVÊNIOS COM CLÍNICAS FORA DO SINDICATO COM
PREÇOS ESPECIAIS AO TRABALHADOR TÊXTIL ASSOCIADO
ACUPUNTURA

DERMATOLOGIA

MASTOLOGIA

ALERGOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

NEUROLOGIA

ANGIOLOGIA

ENDOSCOPIA

NUTRICIONISTA

APARELHOS AUDITIVOS

FARMÁCIA MANIPULAÇÃO

CARDIOLOGIA

FONOAUDIOLOGIA

CLÍNICA GERAL

GINECOLOGIA

COLONOSCOPIA

HOMEOPATIA

PSICOLOGIA
INFANTIL

DENTISTA

IMUNOLOGISTA

PSIQUIATRIA

OFTALMOLOGIA
ONCOLOGIA
PEDIATRIA

Confira a lista completa de clínicas particulares em www.sintrafite.com.br/convenios

