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SINDIESCRIT - Sindicato dos Empregados em Escritórios de Empresas de Transporte de Cargas Secas e Molhadas em Guarulhos,
Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Suzano e Itaquaquecetuba

ASSOCIE-SE! 
E desfrute de todas facilidades e benefícios do SINDIESCRIT. Fale com a gente através do (11) 2475-2923 ou (12) 3911-2860

 Companheiros, um sindicato só se faz forte com a participação de todos.
Você só, problema seu. Você sócio problema nosso. Não fique só, fique sócio!

TICKET REFEIÇÃO PARA TODA CATEGORIA

Curta o SINDIESCRIT > fb.com/sindiescrit

Companheiros e companheiras, finalmente saiu nosso 
acordo coletivo para o biênio 2014/2016.

Apesar das diversas dificuldades que todas entidades 
sindicais vem passando pelo fato de ser um ano atípico com 
Copa do Mundo e Eleições, nossa diretoria pesou todas as 
vantagens e desvantagens e fez um balanço positivo de 
como ficou ao trabalhador e trabalhadora.

O destaque ficou por conta da implantação do ticket 
refeição, no valor de R$ 12,00 por dia trabalhado.

Além do ticket, tivemos um reajuste de 7% e garanti-
mos o piso salarial, no valor de R$ 843,00, a PLR foi ga-
rantida com o percentual de 34,98 do salário nominal de 
maio de 2014  e mantivemos o convênio médico em nossa 
convenção coletiva.

Nossa data base é maio e por isso, os reajustes são 
retroativos, assim, trabalhadores e trabalhadoras de vem 
receber esse reajuste desde o vencimento de maio.

Veja ao lado como ficou.

Além do Reajuste Salarial de 7%, PLR e manutenção do convênio médico

- FRETAMENTO E TURISMO- 

ATENDIMENTO JURÍDICO
Companheiros e companheiras, nem sempre nossos 

superiores andam na linha, às vezes também temos algum 
problema extra, que necessita de orientação jurídica trabalhista.

O Sindiescrit sabe disso e por isso mantém um 

departamento jurídico altamente qualificado para 
atender toda categoria.

Não fique só, agende agora sua visita ao sindicato e tire 
suas dúvidas. Fone: (11) 2475-2923 ou (12) 3911-2860.

7% Reajuste Salarial

Convênio Médico

PLR - 34,98% do salário nominal

Ticket Refeição

Individual
Familiar

por dia > R$ 12,00
a partir de julho, cartão recarregável

desconto do trabalhador    > R$ 1,20

as empresas deverão implantar mediante a 
adesão, sendo dividido dessa forma: 60% para o 
empregador e 40% para o empregado. A empresa 
ficará responsável até o limite de R$144,00.

recebimento conforme metas atingidas
(Verifique as regras no Sindiescrit)

IMPLANTAÇÃO
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DIVULGAÇÃO
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SINDIESCRIT FECHA NOVOS CONVÊNIOS 
QUE CONTEMPLAM TODA CATEGORIA

NOVOS CONVÊNIOS EM CLÍNICAS MÉDICAS EM MOGI

Estalagem do Guerreiro

Pousada Costa da Riviera

Trabalhador e trabalhadora, 
sabemos o quanto é corrido e es-
tressante o dia a dia de nossas vidas 
e não há nada melhor que tirarmos 
uns dias de descanso para relaxar o 
corpo e espairecer a cabeça.

Pensando em todos compa-
nheiros e companheiras, nossa di-
retoria foi atrás de pousadas que ti-
vesse fácil acesso à nossa categoria 
e que, além de acessíveis, estives-
sem de acordo com as exigências 
de nosso sindicato.

Com isso, fechamos dois con-
vênios, um com a Estalagem do 
Guerreiro e outro com a Pousada 
Costa da Riviera, ambos em Bertio-
ga, veja ao lado os benefícios e fa-
cilidades de cada um.

Para usufruir dessas e outras 
vantagens, associe-se, ligue no (11) 
2475-2923 e informe-se.

Há 80 metros do mar, na Es-
talagem do Guerreiro você poderá 
ouvir o canto dos pássaros e sentir 
o cheiro do mar.

Não bastasse isso, a Estala-
gem do Guerreiro possui suítes que 
acomodam de 2 a 4 pessoas com 
muito conforto. Em suas instala-
ções, você contará com: Ar condi-
cionado, televisão, cama king size, 
internet, dvd e frigobar.

A pousada Costa da Riviera fica localizada a 
500m da praia e possui 48 apartamentos, entre 
suítes de luxo, suítes master e apartamentos 
com cozinha. Nas acomodações, o associado 
Sindiescrit terá televisão, 
frigobar, ar condicionado, 
entre outros, além de usufruir 
de estacionamento monitorado 
e recepção 24 horas.

15% desconto - Baixa Temporada
10% desconto - Alta Temporada

10% desconto (Qualquer Temporada)

Com Café da Manhã e Serviço de Quarto

Com Café da Manhã

NOVOS CONVÊNIOS EM CLÍNICAS MÉDICAS EM MOGI

Associado Sindiescrit

Associado Sindiescrit

Outra nova facilidade para 
o assossiado do Sindiescrit são os 
convênios com as clínicas médicas 
Anhembi e Clinimed.

Com esse novo serviço prestado 

aos associados, os trabalhadores e 
trabalhadoras de Mogi e região, pas-
saram a ter maior facilidade no aces-
so e desconto a diversos exames com-
plementares, consultas e cirurgias.

CliniMed - R. Coronel Cardoso de Siqueira, 400 - Mogi - Fone: 2629-1899 | Clínica Anhembi - Rua Santana, 49 – Mogi - Fone: 4724-8433
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