
Nossa sede cam-
pestre está locali-
zada na rua Indira 
Gandhi, 1734, no 
bairro Alto Alegre 

em Cascavel. Con-
tamos com salão de festas, 

campo de futebol, churrasqueira 
e uma boa estrutura para a reali-
zação de festas de aniversário ou 
confraternizações com os amigos. 
Dispomos de mesas, cadeiras e 
espaço para atender aproxima-
damente 100 pessoas. Mais uma 
excelente opção de lazer para os 
associados do SINTRIMMOC e 
seus amigos e familiares!
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Cascavel e Região
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Anahy, Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Campo Bonito, Capitão L. Marques, Cascavel, Catanduvas, 
Céu Azul, Diamante do Sul, Guaraniaçu, Ibema, Lindoeste, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste e Três Barras do Paraná

Edição extra: Benefícios!                                                       Distribuição gratuita

Quem é associado ao SINTRIMMOC 
tem mais benefícios!

Os associados do SINTRIMMOC têm uma 
excelente opção de lazer para desfrutar 
nos finais de semana e feriados. É a colô-
nia de férias da FETRACONSPAR, enti-
dade à qual o SINTRIMMOC é filiado. 

Essa colônia está localizada no município 
de Itapoá, litoral Oeste de Santa Catarina e fica a 

apenas duas quadras da praia. 
Conta com a seguinte estrutura: 15 casas com uma 

cama de casal e dois beliches, com capacidade máxima 
para seis pessoas e o valor da diária é R$ 60,00. Duas 

casas com uma cama de casal e quatro beliches, com 
capacidade máxima para 10 pessoas e o valor da diária 
é R$ 99,00. Uma casa (sobrado) com duas camas de ca-
sal e quatro beliches, com capacidade máxima para 12 
pessoas e o valor da diária é de R$ 134,00. A colônia de 
férias conta ainda com salão de jogos, campo de futebol 
de areia, churrasqueiras, playground, piscinas adulto e 
infantil e amplo estacionamento.

Gostou? Tudo isso é um benefício exclusivo para os 
nossos associados! Está esperando o quê para juntar-se 
a nós? Você só tem a ganhar!
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SINTRIMMOC - Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 

da Madeira e do Mobiliário 
de Cascavel e Região

Rua Indira Gandhi, 1.734 
Cascavel - PR - CEP: 85805-310

Telefone: (45) 3326-8713 | 3226-7438
Site: www.sintrimmoc.org.br

E-mail: sintrimmoc@sintrimmoc.org.br

Outro benefício para os associados do SINTRIMMOC 
é o convênio com a AMIC! São mais de 50 especiali-
dades médicas oferecidas:

CONVÊNIOS MÉDICOS 
E HOSPITALARES

- Acupuntura;
- Alergia, Imunologia e Rematologia 
Pediátrica;
- Análises clínicas;
- Anatomia Patológica e Citológica;
- Anesteologia;
- Aparelho Digestivo;
- Cancerologia;
- Cardiologia;
- Proctologia;

- Cirurgia Plástica e Estética;
- Cirurgia Vascular;

- Clínicas Odontológicas;
- Dentistas especializados 
em articulação e implante;
- Dentistas especializados 
em cirurgia buco-maxilo-
-facial;
- Endodentia;
- Estética Dentária;
- Odontopediatria;
- Ortodontia (aparelhos 
dentários);
- Periodontia e implante;
- Prótese dentária;
- Dermatologia;
- Ecografia, Radiologia e 

Ultrassonografia;
- Eletroencefalografia;

SINTRIMMOC DISPONIBILIZA KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA ASSOCIADOS

Os associados do SINTRIMMOC não precisam se preocupar com a 
compra de material escolar dos filhos. Sempre antes do início do ano 
letivo, o sindicato disponibiliza um kit com caderno universitário de 
10 matérias, lápis, canetas, borracha, régua, tesoura, cola branca e 
apontador com lixeirinho. Os associados só precisam retirar o kit na 
sede do SINTRIMMOC. Uma ajudinha financeira dessas só um sin-
dicato realmente preocupado com os trabalhadores que representa 
poderia dar! Se você ainda não é filiado, aproveite e junte-se a nós!

- Endocrinologia;
- Endoscopia;
- Estética Facial e Corporal;
- Fisioterapia;
- Fonoaudiologia;
- Gastroenterologia;
- Geriatria;
- Ginecologia e Obstetrícia;
- Hospitais;
- Medicina interna;
- Medicina do Trabalho;
- Medicina da Família;
- Medicina Intensiva;
- Medicina Nuclear;
- Nefrologia;
- Neurologia e Neuro-cirurgia;
- Nutrição;
- Nutrologia;
- Oftalmologia;
- Oncologia;
- Ortopedia e Traumatologia;
- Otorrinolaringologia;
- Pediatria;
- Pneumologia;
- Psicologia, Parapsicologia, 
Psicometria e Psicopedagogia;
- Psiquiatria e Psicoterapia;
- Reumatologia;
- Urologia.

NÃO PERCA TEMPO E VENHA FORTALECER O NOSSO 
MOVIMENTO SINDICAL E USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS 

EXCLUSIVOS QUE SÓ ASSOCIADOS TÊM!

Acesse o site http://www.sintrimmoc.org.br, clique 
no menu superior ‘FILIE-SE’ e preencha o formulário. 

Prontinho! Viu como é fácil?

Torne-se hoje mesmo um 
associado do SINTRIMMOC!


