
Informativo Oficial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Nova Lima, Raposos,  
Ribeirão das Neves, Sabará e Sete Lagoas - Tel: (31) 3449.6100 - Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha - BH - www.sticbh.org.br   /   twitter.com/sticbh      

Sub-sede:   Sete Lagoas: Rua Alarico de Freitas, nº 69 - Boa Vista - Tel: (31) 3776.7710
30.08.2019

Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FETICOM-MG

Nova carteirinha 
do MARRETA

Conheça todos os 
benefícios de ser 

sócio (a) do Sindicato!

Com a nova carteirinha, o (a) sócio (a) continua com o aten-

dimento médico exclusivo na sede do sindicato, assessoria 

jurídica, seguro de vida e acidentes em grupo e, através 

da nova parceria com a MASTERCLIN, CONTA COM MAIS DE 

8.000 PARCEIROS, DESCONTOS E VANTAGENS EM ESTABE-

LECIMENTOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS, SAÚDE, LAZER E 

EDUCAÇÃO EM TODO O PAÍS.

BAIXE O APLICATIVO E
ACESSE TODOS OS BENEFÍCIOS

SINDICALIZE-SE!
Fortaleça a luta por direitos e 
benefícios para a categoria!

SINDICALIZE-SE!
Fortaleça a luta por direitos e 
benefícios para a categoria!



Mais de 30 especialidades  Ótima localização         Atendimento de qualidade e preço justo

O STIC-BH – MARRETA firmou um contrato de Seguro 
de Vida e Acidentes com o PASI que cobrirá os trabalha-
dores associados. O contrato cobre apenas os titulares 
que devem estar em dia com sua mensalidade. A nossa 
parceria com o PASI é uma conquista para que os asso-
ciados e suas famílias possam ter mais um recurso em 
momentos de dificuldades. 

Em caso de morte o seguro pagará R$6.500,00; em 
caso de invalidez permanente (parcial ou total) R$6.500,00. 
Em caso de morte do titular, a família terá direito ao auxílio 
funeral de R$3.000,00 para custos com as despesas.

Para nós do MARRETA o mais importante é que os tra-
balhadores tenham saúde, segurança no trabalho, seus 
direitos respeitados, salário digno e boas condições de 
trabalho. É por isso que lutamos.

Seguro de vida e 
acidente em grupo

Clínica médica do MARRETA
Cuidando da saúde do trabalhador e sua família com qualidade e respeito

O atendimento médico do MARRETA é realizado na sede do Sin-
dicato, à Rua Além Paraíba, nº 425, Lagoinha.  A clínica do MAR-
RETA atende as seguintes especialidades:

Clínico Geral
Urologia
Pediatria

Cardiologia
Ortopedia
Neurologia

Além das especialidades oferecidas na sede do Sindicato, o MARRETA possui um con-
vênio com a Policlínica Salud, localizada à Av. Amazonas, nº 115, 6º andar, Centro, BH.

Ginecologia
Dermatologia

Policlínica Salud: (31) 3115-8600

Como se associar ao
Traga ao Sindicato:

      Carteira de Trabalho   Identidade e CPF  
      Comprovante de residência atual Foto 3x4

**Dependentes: esposa (o) ou companheira (o) e filhos menores de 18 anos e 
filhas menores de 21 anos devem apresentar Identidade, CPF e Foto 3x4

O valor da mensalidade é R$ 45,00 pagos em carnê ou R$ 40,00 pagando direto no Sindicato
Podemos também fazer sua carteirinha em seu local de trabalho. 
Ligue para 3449-6100 e comunique sua intenção de se associar

(31) 9 9333-1354

Reconhecido pelos trabalhadores e pela própria 
Justiça do Trabalho pelo seu compromisso e sua 
atuação séria, competente e combativa por mais de 
30 anos na área trabalhista, o Departamento Jurídi-
co do STIC-BH atende também os sócios em diver-
sas situações nas áreas civil e de família, juizados 
especiais, bem como atua esclarecendo e encami-
nhando ações previdenciárias.

DEPARTAMENTO JURÍDICO 


