Saiba o que o Sindicato dos
Metalúrgicos oferece a você:

Atendimento Médico e Odontológico.
Mantemos convênios com mais de 200
clínicas de diferentes especialidades em
Maringá e Região, também temos a Comunidade Apoio a Vida, disponibilizando atendimento médico e odontológico
Advogados
O trabalhador dispõe de orientações jurídicas
gratuitas.
Bolsas Personalizadas
No ato da filiação, o trabalhador recebe
uma bolsa personalizada do Sindicato.
Kit de Material Escolar
Todo trabalhador associado recebe um kit
escolar no início de cada ano letivo.
Lazer
O Sindicato mantém convênio com a
Pousada Rota Sul, situada na praia de
Guaratuba-PR.
Esportes
Campeonatos de futebol, torneio de boliche
masculino e feminino, bem como outras
atividades.
Centro de Formação Profissional

Sindmetalurgicos oferece cursos profissionalizantes com a mais alta qualidade.
Balcão Eletrônico de Empregos
O Sindicato dispõe de balcão eletrônico de
empregos constantemente atualizado.
Meios de Comunicação
Para manter o trabalhador informado o
sindicato oferece, 3 programas de televisão, 2
programas de rádio, o jornal do sindicato O
FERRADURA e a coluna semanal sindical
no jornal O Diário do Norte do Paraná.
Auxílio Funeral
O trabalhador que se associar ao Sindicato,
após 90 dias, passa a ter direito também ao
auxílio funeral. Os demais benefícios são de
inicio imediato.
Material de Convalescência
O Sindicato disponibiliza materiais de
convalescência como: Cadeira de rodas
simples, cadeira de banho, muletas, pelo prazo
máximo de 30 dias gratuitamente.
Se você ainda não é um associado procure
o sindicato, e juntamente com sua família
comece usar seus benefícios.

Matrículas para cursos abertas:

O Centro de Formação Profissional do
Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá
comunica os interessados que ainda restam
algumas vagas para as turmas do I Semestre
de 2015.
Informa ainda que as aulas iniciam dia 16
de março.
Carga horária dos cursos:
Martelinho de Ouro – 45 horas/aulas
Soldador, Mecânica de Motos e Instalação
de Som, Alarme e Insulfilm, 132 horas/aulas
cada.
Assegure sua vaga pois a procura é grande.
Mais informes (44) 4009.3100 – falar com
a Rita.
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