Convênios

Serviços

POLICLÍNICA

São Lucas
Assistência Médica Ambulatorial e
Serviços de Diagnósticos

Av. Dr. João da Mata, 480/520 - Jaguaribe
Fone 3241-3309 | 3241-4973

Policlínica São Lucas para o trabalhador
que contribui com a taxa assistencial e
para os trabalhadores associados e seus dependentes:
para este atendimento o trabalhador pagará
50% do preço da consulta e o Sindicato, o valor restante
(limitado ao valor de R$ 500,00).

Você que é nosso associado, agora conta
com um dos melhores planos
dontológicos!! A Unidentis tem ampla
cobertura em procedimentos e rede
credenciada em várias cidades do nosso
Estado, além de descontos em farmácias e
cursos.
STIA/PB- Fundado em 23 de julho de 1938 e
reconhecido pelo DL 1402 de 5 de julho de 1939
Fone: (083) 3221-4189 Fax: (083) 3221-6105
Rua: da República, 906 - Centro
Cep :58.010-181João Pessoa - PB.
stialimpb80@hotmail
www.ftia-pb.com.br

Homologações e
assistência ao trabalhador

Consultoria jurídica trabalhista
para o associado

Informações
atualizadas
pela Internet
sobre assuntos
do interesse do
trabalhador.

www.ftia-pb.com.br

Mídias sociais
@stiapb.stia e
@eupadeiro
(83) 3221-4189
stiapb80@hotmail.com

@stiapb

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO/PB

Saudações!

Mas o que faz um Sindicato ?
Sindicato é como um órgão fiscalizador dos
interesses coletivos e individuais atuando sempre que

FERIADOS E PONTOS
FACULTATIVOS DE 2022*
* calendário nacional

houver um fato que possa prejudicar, por algum motivo, a
categoria a qual representa. O Sindicato é um "Porta-Voz"
de toda a categoria, onde faz constantemente contatos e
solicitações às autoridades, perante os três poderes, seja

Sábado

nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, a fim de dar
cobertura legal aos direitos dos representados por nossa

Segunda - feira

entidade. Atua em negociações coletivas de trabalho,
onde discutem: piso salarial, horário de trabalho,

Terça- feira

segurança do trabalho, horas extras etc. Tudo isso com

"Somos o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de

acompanhamento de advogados, com intuito de dar
amparo legal.
O sindicato, assim, cumpre uma importante

Alimentação do Estado da Paraíba e

função. Além de ser o legítimo representante da categoria

estamos aqui para orientá-los a

e ser responsável por várias atuações já explicadas,
negocia também, em grande escala, a ampliação de

respeito dos nossos serviços.

benefícios, fazendo parcerias e convênios com outras

O nosso plano de luta é voltado

entidades e empresas e, em muitas vezes, esse trabalho

unicamente para atender às
necessidades dos

precisa da colaboração de todos.

Sexta- feira

Quinta- feira

Domingo

acaba se estendendo às famílias de seus associados.
Mais importante do que o que faz um sindicato, é quem faz

Quinta- feira

o sindicato.

integrantes da categoria que, como
toda instituição de grande porte,

Quarta - feira

Quarta - feira

Quem faz o sindicato é a união dos
trabalhadores por um objetivo comum.

Estamos aqui para ouví-lo e

Quarta - feira

Sexta- feira

procuraremos atendê-lo no que for
Quarta - feira

possível."
Antonio Salustino
Presidente

Terça- feira

de lutas e conquistas
Domingo

