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Sindicalize-se: são muitos benefícios
O Senalba Caxias quer um 2019 

com muitas conquistas para as ca- 
tegorias que defende. Mas isto apenas 
é possível com a união de todos que 
estão representados nestas categorias. 
Ne-nhum direito veio para quem tra-
balha, ao longo da história, sem que 
houvesse união para conquistá-lo. 

E um Sindicato forte é fundamen-
tal para garantir as conquistas, afinal, é 
através do Sindicato que as categorias 
podem ser representadas na Justiça ou 
em uma mesa de negociação com os 
empregadores.

Assistência
Além de conquistas salariais e 

outros direitos, o Sindicato também 
proporciona uma série de benefícios, 

como assistência médica, odontológica 
e descontos em diversos convênios. 

Os sindicalizados ao Senalba Ca-
xias contam com atendimento, sem ta- 
xas  adicionais, em odontologia na Clíni-
ca Individual, além de consultas médi-
cas com clínicos gerais, pediatras e gine- 
cologistas. 

E não é apenas o sindicalizado 
que pode usufruir, mas a esposa ou 
companheira e filhos de até 15 anos  
estão inclusos em todos estes benefí-
cios. 

Além disso, a assessoria jurídica 
do Sindicato está à disposição para 
esclarecer dúvidas e dar orientações, 
sempre que necessário. Todos estes 
recursos podem ser acessados com o 
valor mensal de R$ 30,00 - benefician-
do a família inteira! 

E claro, sempre lembrando que é o 
Sindicato que garante força na hora de 
negociar com os empregadores. Afinal, 
é com capacitação, organização, inte 

resse e união que as conquistas poderão 
ser garantidas.

Sede Campestre
Outro ponto importante é o aces-

so às piscinas do Clube Reno, locali-

Karine Endres

Divulgação Reno

Divulgação Reno

Divulgação Reno

Piscinas do Clube Reno são opção de lazer para os sindicalizados ao Senalba Caxias. 
Por apenas R$ 30,00 ao mês, garanta esse benefício para você e seus dependentes . 

Atendimento odontológico é diferencial

Apenas com o valor da mensali-
dade, o sindicalizado pode ter acesso 
aos serviços da 
Clínica Individual  
Odontologia, clí-
nica odontológica 
que atende ao Se-
nalba Caxias.

Os sindi-
calizados podem 
acessar sem ne-
nhum custo extra 
serviços como res-
tauração, limpeza, 
raspagem, exodontia  simples (extração 
dentária) e  procedimentos especiali-
zados (endodontia de incisivo, pré- 

molar e molares, tratamento  
periodontal, cirurgias de siso incluso 

e semi-in-
cluso). 

E não 
é apenas o 
sindicaliza-
do, mas fi-
lhos até 15 
anos, esposa 
ou compa-
nheira tam-
bém estão 
inclusos. A 

Clínica Individual fica na Rua Pinhei-
ro Machado, nº 2569, sala 62, Centro 
de Caxias do Sul.

Outro grande benefício dos sindicalizados ao Senalba é o 
atendimento odontológico gratuito para toda a família 

Karine Endres
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zadas na região do Desvio Rizzo, na 
avenida Conceição, nº 300.

A sede conta com piscinas, aber-
tas ao públlico durante a temporada 
(de novembro a março), churrasquei-
ras, quiosque, campos de futebol, par-
quinho e brinquedos infantis e pode 
ser utilizada o ano todo. 
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Conheça as principais conquistas da sua categoria
O Senalba representa diversas categorias de diferentes segmentos. Saiba o que a 

convenção coletiva ou acordo coletivo de sua categoria garante para você 
Geral 
Convenção coletiva

:: Reajuste de 4% em 2018;
:: Vale-refeição ou alimentação no valor 
12 reais;
:: Vale-transporte /vale-combustível;
:: Creche para os filhos dos emprega-
dos;
:: Indenização adicional anterior à data 
base;
:: Estabilidade no retorno das férias;
:: Estabilidade pré-aposentadoria de  
1 ano;
:: Jornada de trabalho/ remuneração e 
banco de horas; 
:: Terça de carnaval é considerado feri-
ado nacional.

Instituições Pré- 
escolares Privadas
Convenção coletiva

:: Reajuste de 5% em 2018 e 3% em 
2019;
:: Adicional de tempo de serviço (quin-
quênio);
:: Compensação de banco de horas;
:: Insalubridade de 10%  sobre o salário 
mínimo nacional (cozinheira , auxiliares 
de cozinha e limpeza);
:: Estágios curriculares obrigatórios na 
área da educação deverão usar regime 
de compensação de horas entre empre-
gado e empregador; 
:: Dia do educador infantil será móvel 
dentro do mês de outubro de 2018;
:: Auxilio-funeral; 
:: Auxilio-alimentação no valor 15 reais;
:: Vale-transporte /vale-combustível;
:: Estabilidade de gestantes 30 dias após 
retorno ao traballho.
:: Auxilio-creche; 
:: Pré-aposentadoria de 1 ano;
:: Noite do pijama: valor hora acrescido 
de horas extras no valor de 50% mais 
adicional noturno.
:: Dia 31 de cada mês será remunerado.

Circulo Operário 
Caxiense 
Acordo Coletivo

:: Reajuste salarial de  3,5% em 2018;

:: Adicional de tempo de serviço (quin-
quênio);
:: 13º salário no auxilio-doença até li-
mite máximo de seis meses;
:: Auxilio-educação de 180 reais
:: Auxilio-alimentação de 408 reais;
:: Auxilio-creche de 275 reais até seis 
anos de idade;
:: Estabilidade pré- aposentadoria de  
1 ano;
:: Banco de horas.

Clubes
Convenção coletiva

:: Reajuste salarial de 2,5% em 2018;
:: Auxilio-alimentação de  13,50 reais; 
:: Vale-transporte  ou vale-combustível;
:: Estabilidade pré-aposentadoria de  
1 ano; 
:: Internação Hospitalar de filhos meno-
res de idade abonadas às faltas sem pre-
juízo da remuneração, pelo período de 
sete dias por semestre.

Idiomas
Convenção coletiva

:: Reajuste salarial 2% em 2018;
:: 13º salário no auxilio doença até li-
mite máximo de seis meses;
:: Adicional de tempo de serviço para 
quem possuir 4 anos de vínculo empre-
gatício;
:: Banco de horas.

SESC
Convenção 

coletiva

:: Reajuste salarial de 2,07 por cento em 
2018;
:: Adicional de insalubridade em grau 
médio;
:: Auxílio-alimentação ou refeição de 21 
reais;
:: Auxílio-funeral;
:: Reembolso creche de 200 reais até 
seis anos de idade;
:: Estabilidade pré-aposentadoria de  
1 ano.

SENAC
Convenção coletiva

:: Reajuste salarial de 2,07 em 2018;
:: Função gratificada por cinco anos  
ininterruptos ou por até dez anos inter-
calados;
:: Auxílio-educação;
:: Vale-refeição 21 reais;
:: Seguro de vida;
:: Estabilidade pré-aposentadoria de  
1 ano.

SESI/SENAI
Convenção coletiva

:: Reajuste de  2,10 % em 2018;
:: Adicional de tempo de serviço (quin-
quênio);
:: Auxilio-alimentação de 19, 40 
(dezenove reais e quarenta centavos);
:: Auxilio-educação;

:: Auxilio-creche no valor de 221 reais 
até cinco anos de 5 anos de idade;
:: Seguro de vida;
:: Estabilidade pré-aposentadoria (dez 
anos de serviço no emprego).

SEST/SENAT
Convenção coletiva

:: Reajuste 2,50 % em 2018;
:: Auxílio-alimentação de 26 reais;
:: Auxílio-saúde; 
:: Auxílio-funeral;
:: Estabilidade pré-aposentadoria  se 
tiver trabalhados cinco anos na mesma 
empresa;
:: Abono de faltas para levar o filho 
ao médico de até 14 anos de idade, o 
número de ausências não pode ser su-
perior a 15 dias por ano.
:: Licenças remuneradas : licença-gala, 
licença-luto, licença-paternidade , licen-
ça-adoção.

O INFORMATIVO SENALBA é um veículo 
do  Sindicato dos  Empregados em Enti-
dades Culturais, Recreativas, de Assis-

tência Social e de Orientação e Forma-
ção Profissional de Caxias do Sul. 

Telefone: 54 984.110.119 | 54 3223.0322
senalbacaxias@senalbacaxias.com.br

Rua Júlio de Castilhos, 2020, sala 605, Centro  
(Edifício Jaguaribe), Caxias do Sul. CEP 95010-002

Presidente: Claiton  
Augusto Vargas Melo
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Caxias do Sul, ....... de ................ 201...

Declaração
Eu, ......................................................., portador(a) da Carteira de Tra-

balho nº ......................................, funcionário(a) da ..................................
, venho através desta, AUTORIZAR o pagamento da Contribuição Sindi-
cal e Custeio da Atividade Sindical (assistencial) a favor do meu Sindicato  
SENALBA CAXIAS, a ser descontado na minha folha de pagamento, en-
quanto perdurar o meu contrato de trabalho neste local.

Se futuramente eu optar pela sindicalização, também AUTORIZO o 
desconto na minha folha à mensalidade.

.............................................................................
Assinatura do Funcionário

Modelo de declaração para Não oposição

Declaração
Use   o  modelo   de declaração   abaixo    para    apoiar 

o  Senalba  Caxias. Reescreva esta declaração de pró- 
prio punho, garantindo sua contribuição sindical  para 
o Senalba Caxias. Nos chame no whatsapp que iremos 
até você buscá-la. Todos juntos podemos construir um  
Senalba forte e repreentativo, com muitas  

conquistas e benefícios.

SENALBA-CAX
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Presidente: Claiton Augusto Vargas 
Melo (Sociedade Educação e Caridade 
- Mãos Solidárias); 
Primeira Secretária: Fernanda Cristina 
Marques da Silva (Centro Filantrópico 
Assist. Charles L. Simon Ludgren.);
Segundo Secretário: Jonas Natário 
(Wizard – Instituto Caxiense de I- 
diomas); 
Primeiro Tesoureiro: Marco Aurélio da 
Silva (SESC – Serviço Social do Comér- 
cio); 
Segundo Tesoureiro: Ricardo Lopes 
dos Santos (Associação Caritativa Li-
terária São José); 
Diretora de assuntos profissionais: 
Rosemeri Batista de Oliveira (AESC – 
Associação Educadora São Carlos); 
Diretor de assuntos assistenciais: 
Josué Orian da Silva (Instituto Leo- 
nardo Murialdo).

Nova diretoria traz fôlego para o Senalba Caxias

Senalba Caxias inova para avançar
SUPLENTES: Márcia Lima de Qua-
dros (Sociedade Educação e Caridade 
- Mãos Solidárias); Patrícia Pereira 
Borges (Aprender Atividades Infantis); 
Carlos Gervásio Schulze (Recreio da 
Juventude); Miguelina Gomes de Mi-
randa (Aprender Atividades Infantis); 
Deivid Lopes da Silva (Anjo Sapeca 
Maternal).

CONSELHO FISCAL: Vera Marli 
Gomes Marin (AESC – Associação Ed-
ucadora São Carlos); Edevy Ferreira de  
Aguiar (Aposentado | Recreio 
Guarany – Recreio da Juventude);  
Aristotelina de Castilhos Homem  (Re-
creio da Juventude).

REPRESENTANTES NA FESENAL-
BA/RS: Titulares - Claiton Augusto 
Vargas Melo e Josué Orian da Silva. 
Suplentes - Fernanda Cristina Marques 
da Silva. 

coNfira a NoMiNata da diretoria do seNalba 

Robson RR produções

O Senalba Caxias assinou os 
primeiros acordos coletivos da educação 
infantil privada em Caxias do Sul. Os 
acordos foram assinados em dezembro 
de 2018 com as escolas Primeiro Degrau 
e Doce Mel,  
g a r an t indo 
mais benefí-
cios para os 
empregados, 
assim como 
mais segu-
rança jurídica 
para os em-
pregadores.

Entre os avanços, estão reajuste de 
4,5% em 2019, garantia da homologação 
da rescisão no Sindicato, além do au-
mento do período de estabilidade para a 
gestante que retorna ao trabalho. 

Além destes benefícios, a Doce 
Mel garante para seus empregados o 
plano odontológico, auxílio-faculdade 
e estabilidade pré-aposentadoria de 18 

A busca por 
uma forma de se 
aproximar dos 
t r a b a l h a d o r e s  
que são repre-
sentados pelo 
Senalba Caxias, 
nos mais diver-
sos locais de tra-
balho, motivou  a 
criação da “Uni-
dade Móvel”.

A unidade é um trailler adaptado, 
com energia solar, que irá percorrer os 
diversos pontos onde as categorias tra-
balham, assim como prestar apoio em 
ações sociais. Segundo Claiton Melo, 
presidente da entidade, a ideia é estar 
próximo aos sindicalizados  em ativi-

Unidade móvel quer aproximação com as categorias

meses. Já a escola Primeiro Degrau tam-
bém  garante o prêmio assiduidade.

Outros pontos dos acordos podem 
ser conhecidos na íntegra pela página 
do Sindicato na Internet (www.senalba.

com.br)
Para os 

empregadores, 
o acordo traz 
o diferencial 
de garantir 
melhores con-
dições de tra-
balho, com 

funcionários mais satisfeitos e ter mais 
segurança jurídica. 

O presidente do Senalba Caxias, 
Claiton Melo, destaca que “as escolas 
Primeiro Degrau e Doce Mel mostram 
que valorizam profissionasi e a quali-
dade do atendimento”. Para saber mais 
sobre o acordo coletivo específico, en-
tre em contato com o Senalba Caxias, 
pelo telefone (54) 3223.0322.

Categoria unida e Sindicato  
conquistam audiência pública

Equipe conduzirá a entidade na gestão 2018 a 2022

dades promovi-
das pela entidade, 
mas também em 
ações organiza-
das pelos traba-
lhadores seja nos 
seus locais de 
trabalho ou não.  

“O impor-
tante é que tenha 
um cunho social, 
que promova 

o bem-estar e a cidadania”, ressalta o 
presidente.

Os sindicalizados ao Senalba que 
queiram a participação da “Unidade 
Móvel” em uma atividade, podem en-
trar em contato com o Sindicato, pelo 
telefone fixo ou pelo whatsapp. 

Arquivo Senalba

Em meio à grandes mudanças no 
mundo do trabalho - com Reforma 
Trabalhista, Lei das Terceirizações e 
a discussão sobre o fim do Ministério 
do Trabalho, o sindicalismo precisa se 
reivinventar e se reconectar.

À frente do Senalba Caxias, neste 
período turbulento, uma nova gestão, 
para trazer um novo fôlego para a enti-
dade e atravessar estes tempos desafia-
dores.

Para isso, Claiton Augusto Var-
gas Melo, eleito presidente, afirma que 
uma das principais marcas desta gestão 
será o uso das mídias sociais como fer-
ramenta de aproximação com as ca-

egorias. Além disso, também é objetivo 
fortalecer o Sindicato junto à comuni-
dade de Caxias do Sul, como um todo. 
“Fortalecer o Sindicato estando nas co-
munidades, interagindo  com os profis-
sionais e o público em geral, levando o 
Senalba para as ruas, é também é uma 
de nossas metas”. Ele explica que para 
isso foi criada a “Unidade Móvel” (leia 
mais abaixo).

“Estamos ao alcance de todos, 24 
horas por dia, através das nossas redes 
sociais, que atendemos prontamente”, 
explica Claiton. “Com a Unidade, 
estaremos próximos também fisica-
mente”, completa.

Posse festiva da nova diretoria foi realizada no dia 30 de agosto de 2018, no SESC Caxias. 

O Senalba 
Caxias está  
atento na defesa das 
educadoras infantis 
da rede conveniada ao 
município de Caxias 
do Sul. As más con-
dições de trabalho 
em algumas unidades, 
com denúncias acom-
panhadas pela Câmara 
de Vereadores e pela 
imprensa, motivou a 
realização de audiências e reuniões. 

No dia 18 de outubro, a Câmara de 
Vereadores lotou para ouvir represen- 
tantes de todos os segmentos envolvidos. 
Na oportunidade foi ressaltada a legiti-
midade do Senalba em representar os tra- 
balhadores da edcuação infantil conve-
niada à prefeitura. 

“Buscamos denunciar as condições 
precárias que encontramos em algumas 

escolas da educação infantil conveniada 
da prefeitura, condições essas alertadas 
por pais e educadores”, afirma Claiton 
Melo, presidente do Senalba. 

A atividade foi acompanhada pelo 
diretor da FESENALBA/RS, Elton 
Bozetto. O dirigente foi convidado 
à tribuna e fez uma reflexão sobre a 
prática antissindical, que acontece no 
mundo inteiro.

Karine Endres

Escolas de educação infantil Primeiro Degrau e  
Doce Mel são pioneiras ao assinar acordo coletivo

“Escolas Primeiro 
Degrau e Doce Mel 

mostram que valorizam  
seus profissionais e  a  

qualidade do atendimento”
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Convênios & Parcerias

Parcerias
O Sindicato mantém uma 

série de parcerias que garantem 
descontos especiais em diversos 
segmentos, confira:

PARCERIAS
MÉDICAS
O valor das consultas é a 

metade do valor da consulta par-
ticular.

Clínica
Caxiasmed Clínica Popular - 
consulta com diversos especial-
istas (apenas com horário mar-
cado) - Rua Garibaldi, 917 (ao 
lado do McDonalds). Telefone: 
(54) 3538.6008.

Cardiologia
Dra. Paula Beatriz Melo – Rua 
Marechal Floriano, nº 555, sala 
606. Telefone: (54) 3223.5928.
Dr. José Luiz Bertoluci – Av. 
Júlio de Castilhos, nº 2101, sala 
23. Telefone: (54) 3221.5177

Cardiologia 
Vascular

Dr. Valter Postali -  Rua Garibal-
di, 444, sala 301, Centro de Caxi-
as. Telefone: (54) 3028.1072. 

Dermatologia
Dra. Carla Mancuso – Rua Feijó 
Junior, nº 909, sala 503. Te-
lefone: (54) 3223.0660.
Dr. Felipe Meleti – Rua Sinimbu, 
nº 1878, sala 903. Telefone: (54) 
3419.6708. 

O Senalba Caxias oferece uma série de convênios para que o sindicalizado possa cuidar da sua saúde e de seus 
dependentes, com consultas sem taxas ou descontos especiais em diversas áreas. Confira!

Endocrinologia
Dra. Helena Sanches Minusculi – 
Rua Moreira Cesar, nº 2715, sala 24. 
Telefone: (54) 3214.2266.

Gastroenterologia
Dr. Antonio Zanetini - Rua Bento 
Gonçalves, nº 2048, sala 301. Tel-
efone: (54) 3223.3144.

Neurologia
Dr. Marcelo Frigeri – Rua Garibal-
di, nº 791, sala 705. Telefone: (54) 
3221.5363.

Neurologia Pediátri-
ca

Drª. Teresinha Beatriz Millan, Rua 
Garibaldi, nº 789, sala 501. Telefone: 
(54) 3223.1376.

Oftalmologia
Clínica Ramos e Associados - Rua 
Alfredo Chaves, nº 491. Telefone: 
(54) 3221.1522.
Dr. Jorge O. N. Santos - Rua Gari-
baldi, 565, sala 503. Telefone: (54) 
3221.7183.

Ortopedia e
Traumatologia

Clinica S.O.S - Rua Garibaldi, nº 
681. Telefone: (54) 3221.6555.

Otorrinolaringologia
Dra. Raquel Bordin - Rua Garibal-
di, nº 565, sala 301. Telefone: (54) 
3223.8535
Dr. Adir Fachinello - Rua Garibal-
di, nº 476, sala 802. Telefone: (54) 
3221.1366

Proctologia
Dr. Alessandro Spolavori – Rua 
Pinheiro Machado, nº 2076, sala 

402. Telefone: (54) 3223.1072.

Psiquiatria
Dr. Adriana Betiatto – Rua Pinheiro 
Machado, nº 1624, sala 32. Telefone: 
(54) 3027.2515.

Reumatologia
Dr. João José Cavalheiro – Rua 
Borges de Medeiros, 560 – 7º andar 
– sala 572 – Tel.: 3221 3344

Urologia
Dr. Luis Alberto Zanetini - Rua 
Bento Gonçalves, nº 2048, sala 301. 
Telefone: (54) 3223.3144.

PARCERIAS EM 
ODONTOLOGIA

Diversas parcerias garantem 
descontos para os sindicalizados e 
seus dependentes também em od-
ontologia. 

Especialistas em 
Implantologia 
(Implantes)

Clínica Odontológica Arte Sorriso 
– Rua Visconde de Pelotas, nº 922, 
sala 101. Telefone: (54) 3217.9687.
Sharing Ortod. Especializada – 
Rua Dr. Montaury, nº 1017. Telefone: 
(54) 3028.4989.
Dra. Adriana Aguzzoli – Rua Bor-
ges de Medeiros, nº 560, sala 81, 
Centro, Caxias do Sul. Telefone: (54) 
3223.7369.
Dr. Marcus de Vargas Graff – Ci-
rurgião Dentista – Especialista em 
Implantodontia e Clínica Geral – Rua 
Dr Montaury, nº 1355, sala 306, Cen-
tro, Caxias do Sul. Telefone: (54) 
3028.9288 | 99142.9788 (whats). 
E-mail: graff_odontologia@hotmail.
com
Dr. Léo da Cunha Barbosa – Av. 
Júlio de Castilhos, nº 2069, sala 65. 
Telefone: (54) 3223.4880. Oferece 
isenção da taxa de aquisição.

ASSESSORIAS
Assessoria Jurídica

LMMT Advocacia - Áreas de atu-
ação: Direito Previdenciário, Tra-
balhista, Público, Ambiental, Ad-
ministrativo, Eleitoral. Arbitragem, 
Negociação e Conciliação; Asses-
soria Financeira e Jurídica. Direitos 
dos Negócios, Penal (empresarial, 
econômico e ambiental), Direitos Im-
obiliário, Direito de Família (divórcio, 
inventário, guarda, pensão alimentí-
cia). Rua Doutor Montaury, nº 1471, 
sala 502, Caxias do Sul. Telefone: 
98161.5481 | 3538.0647 | Site: www.
immt.adv.br | E-mail: advocacia@
immt.adv.br
RRM Assessoria Previdenciária – 
Dr. Marcelo Barea – Rua Hugo Lu-
ciano Ronca, nº 2596. Telefone: (54) 
3224.3837 / 99965.0009

Guedes, Nesello e Malfatti Advog-
ados Associados: Rua Os 18 do 
Forte, nº 1357, sala 42, Centro, Caxi-
as do Sul. Telefone: (54) 3227.2989 
/ 3223.8823
Airton Luis Nesello – airtonnesello@
terra.com.br

Mirson Mansur Guedes – mirson-
guedes@terra.com.br
Vicente Malfatti – vmalfatti@terra.
com.br

Advogadas – Rua Garibaldi, nº 791, 
sala 204, Centro, Caxias do Sul. Tel-
efone: (54) 3221.2662. 
Adv. Ana Luiza Moré – analuiza.
adv@terra.com.br
Adv. Luciana Maria Monaretto – lu-
monaretto@brturbo.com.br
Adv. Daiane Morganti Hoffmann – 
daiane.mh@gmail.com

Cidadania Italiana
Pellizzaro – Cidadania Italiana 
– Traduções e Serviços - Rua Er-
nesto Casara, nº 340, bairro Kay-
ser, Caxias do Sul. Com Giorgio A. 
Pellizzaro e Franco Pellizzaro. Tel-
efone: (54) 3213.2313 | 99917.4045 
| E-mail: giorpel@outlook.com

BEM-ESTAR
Clínicas

Vitalle Espaço de Saúde - Atendi-
mento em Psicologia, Pedagogia e 
Nutricional. 
Psicóloga Duana Nesello. Avaliação 
Neuropsicopedagógica. Telefone: 
(54) 99676.8373 
Pedagoga Alessandra Rech. 
Psicopedagoga. Telefone: (54) 
99963.1241. 
Nutricionista Marciele Cecchin. Tel-
efone:  (54) 99194.3143

fisioterapia
Patrícia Fochesatto - Rua Coronel 
Flores, nº 749, sala 706, Centro. Tel-
efone: 3202.2025.

Nutrição
Dra. Zulmira Reisdorfer - Rua Ben-
to Gonçalves, nº 2221, sala 503. Tel-
efone: (54) 3021.7330.
Dra. Cristiane Lima - Av. Júlio de 
Castilhos, nº 2020, sala 604, Cen-
tro, Caxias do Sul. Telefone: (54) 
3227.1800 | 99163.5624 (What-
sapp). 

Psicologia
Saulo Tittoni Girardi. Atendimento 
clínico infantil, adolescentes e adul-
tos. Avalição psicológica. Telefone: 
(54) 99128.1864 | E-mail: stg1014@
hotmail.com
Andrelise de Souza. Crianças, ado-
lescentes e adultos.  Avenida Júlio 
de Castilhos, nº 2020, sala 1202, 
Centrom, Caxias do Sul (Edifício 

Comercial Jaguaribe). Telefone: 
(54) 99165.6679 | E-mail: psi-
coandrelise@gmail.com
Lindamar Hoffmann - Rua 
Moreira César, 2712, sala 
44.Telefone: 99187.0751.
Maurício Rosa Costa - Av. Júlio 
de Catilhos, nº 2773, sala 401A. 
Telefone: (54) 3025.3969.

Quiropraxia
Samuel Ribeiro - Rua Ângelo 
Chiarello, 2811, sala 1001. 
Telefone: 3228.9481 | Whats: 
99917.0810.

LAZER
Pegue e Pasque da Fazenda 
- Pesque e pague as espé-
cies catfish e carpa (diversas). 
Conta com restaurante, passeio 
de pedalinhos, parquinho in-
fantil e churrasqueiras. Atende 
sábado, domingos e feriados. 
Localizado na estrada Geraldo 
D’Agostini, 3852, Distrito de Vila 
Oliva, Caxias do Sul. Atenção: 
proibida a entrada de bebidas.  
Telefone: (54) 99957.6743 | (54) 
99163.5854

SERVIÇOS
Contabilidade

Inovar Contabilidade - es-
critório especializado em em 
serviços contáveis, fiscais, tribu-
tários, previdenciários e traba-
lhistas para pessoas jurídicas 
e pessoas físicas. Constituição 
de baixa de empresas. Análise 
financeira e patrimonial. Imposto 
de renda. Folha de pagamento, 
alvarás. Valores diferenciados 
para associados do Senalba 
Caxias. 20% de desconto em 
constituição de empresas, men-
salidades e imposto de renda. 
Endereço: Rua Rodrigues Alves, 
nº 2126, Lourdes, Caxias do Sul. 
Telefone: (54) 3228.0780 
www.inovarcont.com

Manutenção 
predial

C-tech Manutenção Elétri-
ca - Instalação e manutenção 
elétrica predial. Instalação de 
luminárias, cabeamento, insta-
lação e manutenção elétrica in-
dustrial, instalação de máquinas 
monofásicas e trifásicas. Bairro 
São José. Telefone/ whatsapp - 
(54) 981114302 – Cristiano.

Convênios
O sindicalizado ao Se-

nalba Caxias pode acessar 
diversos serviços, sem taxas 
extras, que são custeados pelo 
Sindicato. 

Entre esses serviços estão 
consultas médicas, assessoria 
jurídica e consultas odontológi-
cas na Clínica Individual

CONVÊNIO
ODONTOLÓGICO
 O Senalba oferece atenci-

mento sem taxas na Clínica In-
dividual. Leia mais sobre este 
convênio na matéria de capa.

CONVÊNIO
JURÍDICO
O Senalba também ofe-

rece convênio jurídico com 
consultas gratuitas para os 
integrantes das categorias que 
representa, com informações e 
orientações nas áreas de Di-
reito Trabalhista e Civil,  além 
de Direito da Família. As con-
sultas são feitas com o advo-
gado João Henrique Ramos, 
na sede da entidade, nas ter-
ças-feiras, do meio-dia às 17h, 
ou pelo whatsapp 99182.4982.

CONVÊNIO
MÉDICO

Em relação à área médica, o Se-
nalba Caxias dispõe de convênios 
em três especialidades, com con-
sulta totalmente gratuita. Na área 
de clínica geral, ginecologia e 
pediatria, os profissionais abaixo 
atendem o sócio e dependentes 
(filhos até 15 anos), com consul-
tas sem taxas extras.

Clínica Geral
Dr. Gilnei Correa – Rua Er-
nesto Alves, nº 1703. Telefone: 
(54) 3221. 4882 (atende junto ao 
Sindirodoviários).
Dr. Egídio Basso – Av. Júlio de 
Castilhos, nº 2020, sala 601. Te-
lefone: (54) 3221.41 04. 
Dra. Regina Rosa – Rua: Er-
nesto Alves, nº 1703. Telefone: 
(54) 3221.4882 (atende junto ao 
Sindirodoviários).

Ginecologia
Dra. Kátia Moitta – Rua Feijó 
Junior, Nº 921 AB, São Pelegrino. 
Telefone: (54) 3027.4090. 
Dr. Luis Carlos Brito – Rua 
Marechal Floriano, nº 555, sala 
801. Telefone: (54) 3221.2019.

pediatria
Dr. Gilnei Correa – Rua Ernes-
to Alves, nº 1703. Telefone (54) 
3221.4882  4882 (atende junto ao 
Sindirodoviários).

Conheça mais:
Confira  

parcerias na 
área da edu-

cação e  
comércio na 
página do  
Sindicato!


