
STMC TEM VÁRIOS 
BENEFÍCIOS PARA VOCÊ

FEV./MAR./2019Joaquim Novaes, 21 Fevereiro de 2021

TEL: (19) 3291-7730

PARA SUA SAÚDE:

Ÿ  que o Sindicato CONVÊNIO MÉDICO

t e m  c o m  a  B E N E F I C Ê N C I A 

PORTUGUESA. 

Ÿ   com CLÍNICA DOUTOR ÁGIL

consultas e exames (em breve). 

Ÿ  DA SÃO PLANO ODONTOLÓGICO

FRANCISCO ODONTOLOGIA que é 

gratuito para os associados e tem 

preços especiais para os dependentes.

PARA FACILITAR A SUA VIDA:

Ÿ  que DEPARTAMENTO JURÍDICO

cuida dos seus direitos.

Ÿ  para você não IMPOSTO DE RENDA

ter trabalho com o Leão e ficar 

sossegado na hora de fazer a 

declaração. 

Sempre pensando em cuidar de você e oferecer o que o Sindicato tem de melhor, temos 
vários benefícios para tornar a sua vida mais fácil. Fique por dentro de tudo o que temos 
para você e sua família.

Aproveitem os nossos benefícios. Fale com o Sindicato nos telefones (19) 3236-0665  

Sede Central e (19) 3291-7730 na Casa dos Aposentados/as.  

PARA SUA BELEZA E BEM-ESTAR:

Ÿ  ESMALTERIA MAURINA CUTRI

onde você fica sempre bem.

Ÿ  para você ESPAÇO DA BELEZA

cuidar do seu bem-estar. 

Ÿ ESPAÇO ZEN onde oferecemos 

terapias alternativas como reiki e 

barra de access.

Ÿ   que tem toda CLUBE BANESCAMP

a estrutura de lazer para você e sua 

família.PARA O SEU BOLSO: 

Ÿ  com EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
taxas e juros especiais pelo BANCO 
ALFA. 

Ÿ CARTÃO CONVÊNIO que permite a 
antecipação de parte do salário. O 
pagamento é descontado depois direto 
no holerite. Não tem anuidade e nem 
burocracia. 

Ÿ  que tem preços e ÓTICA ANCHIETA
promoções especiais. 



A Casa dos Aposentados/as e o Sindicato têm um espaço especial para você cuidar 

do seu bem-estar e da saúde: Espaço Zen. Nele, realizamos todo mês várias 

terapias alternativas que trazem alívio físico e emocional. 

Todas as terapias trazem cuidados com corpo e alma e vêm com muita energia 

positiva. Temos reiki, auriculoterapia, barra de access, cone hindu, reflexologia e 

quickmassage. 

Fique atento na agenda do mês que informamos o dia de cada terapia e as 

inscrições. Lembrando que as vagas são limitadas e os atendimentos são 

individuais seguindo os protocolos sanitários para prevenção da Covid-19. 

Terapias alternativas 
trazem bem-estar e saude

Nossa agenda de Fevereiro está cheia de atividades para você.
Faça a sua inscrição! 
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