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Sindicato não é só militância
SINTRAJUSC oferece convênios em diversas àreas para seus filiados
O Sindicato é uma forma de organização dos
trabalhadores para conquistar aumentos
salariais e melhores condições de trabalho e
de vida. Mas, além disso, a entidade também
oferece aos seus filiados serviços que
satisfação as suas necessidades e o seu bemestar. Além da Assessoria Jurídica, o
SINTRAJUSC oferece a categoria uma
variedade de convênios nas áreas da saúde,
educação e transporte. Na área do lazer, o
Sindicato conta também com uma sede
recreativa, a 200 metros da praia do
Campeche, disponível durante todo o ano para o filiado. As reservas podem ser feitas
na página do SINTRAJUSC na internet. www.sintrajusc.org.br

CONFIRA OS CONVÊNIOS DO SINTRAJUSC
- Convênio SINDJUFE - Bahia
Utilização da sede social e recreativa em Salvador – BA . Tel :. (0xx71) 3241 1131.
- Convênio odontológico Dentalprev
Plano fixo com desconto de R$ 18,70 (mais a inscrição, de R$ 11,50).
- Convênio odontológico Uniodonto
Plano fixo com desconto de R$ 18,10 (mais a inscrição, de R$ 11,50).
- Convênio Climed Florianópolis
Plano para consultas com desconto de 30% no valor do serviço e, para exames, de 15% a 40%.
- Convênio Personal Card
Carteira de identificação sindical utilizada como cartão de compra, com limite dentro da
margem consignável do contracheque do servidor. Para ver as lojas conveniadas acesse:
www.personalcards.com.br
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Desconto de 30% no valor da passagem, com débito em conta para todos os servidores. É
necessário autorização do Sindicato e carteira de identificação de filiado.
- Faculdade Cesusc
Concessão de desconto de 10% no valor das mensalidades para os sindicalizados e
dependentes. O desconto vale para cursos de graduação e de pós-graduação.
- Companhia Mutual de Seguros
Valores variáveis. Consultar o Sindicato.
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- SESC
Os filiados devem ir até o SESC fazer o cadastro, levando identificação do Sindicato (carteira),
documentos pessoais (CPF, identidade e foto recente) e comprovante de residência. O cadastro
será feito na modalidade USUÁRIO, com até 10% de desconto sobre as taxas.
- Convênio Unimed
Plano de saúde em Florianópolis (nacional), Blumenau, Busque, Chapecó, Criciúma, Lages e
Joinville (estaduais).

SINTRAJUSC oferece plano de saúde da Unimed
Um dos serviços é o plano de saúde Unimed. Abaixo
você pode conferir os valores do plano Unimed
Florianópolis
Florianópolis, que são válidos até abril, quando haverá
reajuste (percentual a definir).
Se você tem o plano, mas não pelo SINTRAJUSC, compare
os valores, avalie e, se decidir mudar, entre em contato
com o Sindicato (48-3222-4668, com Maykon).
FAIXA ETÁRIA
00 a 17 18 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 OU MAIS
K6 - COBERTURA HOSPITALAR APARTAMENTO + AMBULATORIAL COM OBSTETRÍCIA
SEM FRANQUIA
PARTICIPAÇÃO 0%196,21
196,21
196,21
196,21
354,68
615,42
697,64
VALOR DA ENTRADA NO PLANO: 35,39
K9 - COBERTURA HOSPITALAR ENFERMARIA + AMBULATORIAL COM OBSTETRÍCIA
SEM FRANQUIA
PARTICIPAÇÃO 0%161,26
161,26
161,26
161,26
309,13
494,06
494,06

CARÊNCIAS:
- Urgência e Emergência 24 horas
- Consultas médicas
30 dias
- Análises clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos (exceto necropsia), raio - x
sonografia
simples e contrastados, eletrocardiograma, eletroencefalograma, ultraultra-sonografia
30 dias
- Fisioterapias
90 dias
- Partos a termo
300 dias

O SINTRAJUSC, juntamente com a categoria, conquistou historicamente, através de muita
luta, garra e determinação, o PCS 1, PCS 2, PCS 3, o reenquadramento, a paridade para os
aposentados, o adicional de qualificação, entre outras vitórias.
Atualmente, o Sindicato tem como principais desafios à conquista do Plano de Carreira,
melhores condições de trabalho e de saúde. Tais conquistas passam inevitavelmente pela
ampliação do quadro de juízes e servidores e pela redução da jornada de trabalho para 6
horas diárias.
Imagine então o que mais o SINTRAJUSC e VOCÊ podem conquistar juntos! Seja mais um
filiado do Sindicato, participando de forma ainda mais efetiva nas nossas lutas e conquistas.
Entre em contato conosco pelo telefone 3222 4668 ou acesse nossa página na internet:
www.sintrajusc.org.br. Lá você pode fazer sua filiação e obter maiores informações.
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