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Sindicalize-se! Porque?

O sindicalizado tem vantagens. O Stiquifar oferece ao
trabalhador da nossa base,
assistência jurídica, convênios médico e odontológico,
descontos em instituições de
ensino e até mesmo colônias
de férias. Também mantemos,
com a sua contribuição, um
clube onde você e sua família
podem ter bons momentos de
lazer.
Essas, citadas acima, aos
olhos de muitos são grandes
vantagens. Mas o Stiquifar
não os considera como as
mais importantes. Para o Stiquifar, o maior papel da Instituição é lutar pelo trabalhador.
É o que as pessoas como a
presidente Graça Carriconde
e seus diretores fazem ao negociar com várias empresas,
melhores condições de trabalho. O seu Sindicato fortalece
a negociação entre a categoria do profissional e os empregadores.

Sem essas negociações
com o empregador, a sua vida
seria diferente. Pense nisso.
Nessa lista contém algumas conquistas: 2/3 de férias,
Adicional Noturno acima da
CLT, Área de lazer, Salão de
Festas, Sauna , Torneio Esportivos, Academia de Musculação, Assistência Jurídica ,
Cartão de Crédito, Cesta Básica, Gratificação por Trabalho em Turno, Horas Extras
acima de CLT, Orientações
Previdenciárias, Pagamento
de Hora “in itinere” DI-3, Plano de Saúde , Vale Alimentação, PRLs, Processos Trabalhistas Coletivos , Reajustes
Salariais Acima da Inflação ,
Convênios com Instituições
de Ensino, Cursos de Formação Sindical, Cursos de
Qualificação
Profissional,
Prestação de Serviços à Comunidade, Sede Própria, Auditório para Assembleias, Colônia de Férias.

Melhore de vida
Prepare-se para o mercado
de trabalho com o Stiquifar

Só nós trabalhadores sabemos das diﬁculdades encontradas ao tentarmos melhorar na
vida. Estudar ou fazer um curso
pode ser difícil tendo que cuidar
da família, principalmente em
um momento onde tudo está
mais caro. É por isso que o Stiquifar oferece a você, o Instituto
Educar para Transformar, garantido mais uma oportunidade
ao trabalhador. De acordo com
a presidente do Stiquifar, Graça
Carriconde, a entidade sem ﬁns
lucrativos foi criada por dirigentes sindicais, cansados de esperar por ações governamentais
que possam dar oportunidades
iguais para todos, de acesso
também a bons cursos proﬁssionalizantes. Para que você se
qualiﬁque e melhore os seus
ganhos, entre em contato com
o Stiquifar e saiba mais informações. Temos parcerias com várias instituições de ensino.

facebook.com/stiquifar.uberaba - www.stiquifaruberabanews.blogspot.com.br

Stiquifar cumprindo seu papel de Sindicato
Quando se fala em Sindicato, você logo lembra que o seu
chefe ou supervisor não podem
nem saber que você tem contato com os diretores ou que é
a favor da sindicalização. Para
não ter problemas, principalmente em época de crise, você
fecha os olhos para as instituições que, quanto tem um trabalho sério, lutam pelo seu direito.

Um Sindicato sério vai além da
luta pelos direitos trabalhistas. O
Stiquifar adente o trabalhador de
inúmeras formas. Prova disso, é
Tales Ferreira que esteve no Stiquifar no mês de abril. Ele trabalha na Yara e fez uma cirurgia em
um dos joelhos e usará muletas
durante sua recuperação. Tales
ﬁcou sabendo dessa possibilidade por um dos diretores e achou

que grande valia esse apoio do
Stiquifar. “Porque uma muleta
ou uma cadeira de rodas é um
acessório que ninguém tem em
casa. Tendo esse empréstimo
não precisa tirar do próprio bolso. Eu uso e depois devolvo”,
comemorou. Acompanhem os
nossos canais de comunicação
com o trabalhador e saiba muito mais.

Quer se proﬁssionalizar?
Essas instituições de ensino
são parceiras do Stiquifar e oferece desconto ao Sindicalizado.

Também temos convênios
odontológicos

Você também pode adquirir o
seu cartão com vantagens:

Com o cartão Ponto Certo,
você acumula pontos e pode
troca-los por produtos ou serviços.
Também oferecido pelo Stiquifar

E você já conhece a nossa área de lazer? Ótimos momentos com a família, com piscina, quiosque, salão
de festa, academia de musculação e muito mais.
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