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CAMPANHA SALARIAL 2017

Companheiros e companheiras, é chegada a hora de discutirmos o destino de nossa categoria. Esse ano, graças a esse governo golpista, diversos direitos dos trabalhadores estão sendo surrupiados. É extremamente importante a participação de
todos nessa campanha salarial. Não podemos permitir que nossas conquistas sejam retiradas. Participem!
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ASSOCIE-SE!

E desfrute todas as 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!
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FIQUE ATENTO AO CALENDÁRIO DA
CAMPANHA SALARIAL 2017
Companheiros e companheiras, é chegada a hora de discutirmos o destino de nossa categoria.
Na campanha salarial discutimos com os patrões nossas principais reivindicações como aumento real de salário, cesta básica,
ticket refeição, PLR, entre outros.
Além das dificuldades de discussão com os patrões, esse ano
ainda temos como barreira o governo golpista que está saqueando os direitos de todos os trabalhadores.
Por isso, fiquem atentos ao nosso calendário de assembleias e
participem. Somente com a participação de todos que garantiremos nossos direitos e avançaremos em novas conquistas.

CALENDÁRIO

VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO DE
PASSAGEIRO, RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL
E RODOVIÁRIO INTERESTADUAL

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE TURISMO E FRETAMENTO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS SECAS E MOLHADAS

DIA 12/04/2017

DIA 12/04/2017

DIA 13/04/2017

1ª chamada às 17h
2ª chamada às 18h

1ª chamada às 19h30
2ª chamada às 20h30

1ª chamada às 18h30
2ª chamada às 19h30

LOCAL ASSEMBLEIAS:
Rua Dom Carmine Rocco, 145 – Conjunto 43 - Jd. Paulista - São José dos Campos - SP

CALENDÁRIO

GUARULHOS, MOGI E REGIÃO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO DE
PASSAGEIRO, RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL
E RODOVIÁRIO INTERESTADUAL

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE TURISMO E FRETAMENTO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS SECAS E MOLHADAS
(MOGI E REGIÃO)

DIA 12/04/2017

DIA 12/04/2017

DIA 13/04/2017

1ª chamada às 17h
2ª chamada às 18h

1ª chamada às 19h30
2ª chamada às 20h30

1ª chamada às 18h30
2ª chamada às 19h30

LOCAL ASSEMBLEIAS:
Av. Tiradentes, 518 - 1º andar - Conjunto 12 - Centro - Guarulhos - SP

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
O SINDIESCRIT cumpre com sua missão e proposta
de ética, transparência e trabalho. Por isso, regularmente,
realiza prestações de contas sobre suas contas.
Partindo dessa premissa, o SINDIESCRIT convoca todas companheiras e companheiros, representados pelo
sindicato, a comparecerem na assembleia de prestações
de contas referente ao ano de 2016.
A assembleia acontecerá no dia 13 de abril de 2017,
às 20h30, primeira chamada e 21h30, segunda chamada
na sede do sindicato, na Av. Tiradentes, 518, 1º andar,
conjunto 12 - Centro, Guarulhos. Participe!

Presidente
JOSÉ ROGÉRIO VIEIRA
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A NOVA ETAPA DO GOLPE
É A DESTRUIÇÃO DA CLT
Articular a terceirização irrestrita foi o golpe mais duro dado na
sociedade desde o golpe de 1964.
Com uma manobra de regimento, ressuscitando um projeto de
lei do Fernando Henrique Cardoso
de 1998, PMDB e PSDB acabaram
com o futuro de todos os trabalhadores.
Até mesmo políticos que fazem
parte desses partidos golpistas avaliam que o projeto é muito ruim e
trará problemas até para previdência. Mesmo assim, Temer já pretendia assinar o projeto, por pressão
dos empresários. Só não o fez ainda porque o STF acatou uma contestação feita pela oposição, questionando a validade do uso de um

projeto que já havia sido rejeitado
em 2003 pelo presidente Lula.

discutem a redução para 35, 30 e
até mesmo 20 horas por semana.

A terceirização afeta você trabalhador. Com ela haverá salários
menores e logo de cara perderemos
direitos adquiridos como férias, 13º
salário e seguro desemprego.

Enfim, vamos trabalhar mais e
ganhar menos.

A terceirização não vai criar
nenhuma nova vaga de emprego,
mas vai colocar mais gente para
disputar a mesma vaga, o que vai
fazer com que os salários baixem e
o lucro dos patrões aumente.
Com a terceirização o trabalhador vai ter mais horas de trabalho
também, o limite de horas aumentou de 44 para 48 horas semanais,
enquanto os países desenvolvidos

Estaremos piores que a China em condições de trabalho, mas
com o agravante de um percentual
de desemprego que só sobe a cada
mês, como prova o IBGE, que afirma que agora atingimos mais de
13 milhões de desempregados, a
pior marca desde 2012.
É hora de unir forças e lutar.
O golpe é contra todos os trabalhadores e trabalhadoras. Se não
lutarmos agora, trabalharemos até
a morte, sem direitos e sem aposentadoria.

GOVERNO TEMER QUE ACABAR COM SUA

APOSENTADORIA

Companheiras e companheiros,
todos nós sabemos que esse desmonte da previdência tem como
pano de fundo o fim de nossa aposentadoria.

Pela proposta desse governo golpista, teremos que contribuir durante
49 anos, sem parar, e se aposentar
apenas com 65 anos.
É uma meta absurda, praticamente inalcançável para grande parte de
nossa população, e nós, trabalhadoras e trabalhadores não podemos
deixar passar isso de forma alguma.
Será somente com a nossa união
e mobilização que impediremos esse
governo nefasto de usurpar nossos
direitos.
Veja ao lado algumas das propostas nefasta desse governo ilegítimo:
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Você sabia que a mulher ganha 80% do que um homem e mesmo assim trabalhará e
contribuirá por 25 anos e os mesmos 65 anos de idade para obter sua aposentadoria?
Você sabia que o Governo fala de déficit na Previdência, mas todo ano retira 30%
das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, para pagar outras despesas, como publicidade e fundo partidário?
Você sabia que terá que trabalhar 49 anos para ter direito a uma aposentadoria
de 100%, e que esse tempo vai aumentar ainda mais com o passar dos anos?
Você sabia que o valor da pensão por morte poderá ser menor que um salário
mínimo?
Você sabia que o FIES e despesas de infraestrutura do país não são despesas pagas pela Previdência?
Você sabia que terá que trabalhar desde os 16 anos para somente depois de 49
anos de contribuição, quando completar 65 anos de idade, ter direito à aposentadoria de 100% da média de todos os seus salários?
Você sabia que a regra de transição não leva em conta o seu tempo de contribuição mas somente sua idade, sendo uma mera idade de corte?
Você sabia que o tempo de contribuição da aposentadoria por idade aumentou
de 180 para 300 contribuições?
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NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!
Agora os sócios e dependentes do SINDIESCRIT têm muito mais opções de lazer e diversão para todos,
inclusive sua família. O SINDIESCRIT acabou de fechar parceria com a SISNATURCARD, onde você sócio
pode usufruir de vários parques aquáticos, colônias de férias, hotéis, pousadas e cinemas, com descontos
especiais. Associe-se agora e aproveite mais esse benefício.

Associado também tem acesso aos benefícios:
• Tratamento Odontólogico (Familiar sem custo adicional)
• Cabeleireiro Gratuito

CONVÊNIO COM AS MELHORES FACULDADES
E UNIVERSIDADES DA REGIÃO
GUARULHOS e região

FIQUE SÓCIO!

(11) 2475-2923 • (12) 3911-2860

DEPARTAMENTO JURÍDICO
O SINDIESCRIT conta com um departamento
jurídico especializado nas questões trabalhistas.
• Orientações Jurídicas
• Ações Trabalhistas Coletivas e Individuais
Tudo isso ao seu alcance. Ligue e agende um
horário pelos telefones:

GUARULHOS e região:
VALE DO PARAÍBA e região

(11) 2475-2923 • (11) 2440-6998

VALE DO PARAÍBA e região:
(12) 3911-2860 • (12) 3913-1606
ACESSE

www.sindiescrit.org.br
e confira outros benefícios
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