
SINDIESCRITJuntosExpressoExpresso
Sindicato dos Empregados em Escritório de 

Empresas de Transporte  de Guarulhos, Mogi das Cruzes

São José dos Campos e Região - S. P. 

INFORMATIVO AOS TRABALHADORES
FRETAMENTO E TURISMO GUARULHOS E REGIÃO

REAJUSTE SALARIAL 2016

Piso Salarial

Ticket Refeição

O valor da Participação nos Lucros e Resultados - 
PLR será garantido o percentual de 34,98%, do 
salário nominal já reajustado de maio/2016, para os 
funcionários administrativos, desde que sejam 
atingidas as Metas e Condições definidas em cada 
empresa ou conforme Convenção Coletiva. Sendo 
pago em duas parcelas sendo a 1ª parcela para 
novembro/2016 e a 2ª parcela para maio/2017.
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Atendimento Jurídico
Companheiros e companheiras, nem sempre 

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

O sindiescrit sabe e por isso matem 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

Comunicamos a todos os Trabalhadores (as) 

representados por esta entidade de classe, e que 

prestam serv iço nas EMPRESAS DE 

TRANSPORTES POR FRETAMENTO E 

TURISMO DOS SEGUINTES MUNICIPIOS: 

Arujá, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, 

Biritiba Mirim, Bragança Paulista, Ferraz de 

Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, 

Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, 

Piracaia, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, 

Nazaré Paulista,Suzano, que em data de 14 de 

Junho de 2016, foram concluídos os 

entendimentos referente a CONVENÇÃO 

COLETIVA DE TRABALHO, para o exercício 

2016/2018, na qual as empresas concederão a 

todos os empregados integrantes da categoria 

profissional representada, um reajuste salarial 

retroativo a 1º de Maio/2016 de 8,0 % (Oito por 

cento), incidentes sobre os salários contratuais 

ou salários normativos vigentes em maio de 2016. 

AUXILIAR  DE  ESCRITÓRIO                  R$ 1.080,00
Obs* Condicionado ao reajuste automático caso o valor do Salário
Mínimo Estadual for maior que o piso 

Reajuste de 7,5% (sete e meio por cento), 
atualizando o valor para R$ 14,50 (quatorze 
reais e cinquenta centavos) por dia trabalhado. 
O pagamento do novo valor será efetuado 
através de cartão recarregável, a partir de julho 
de 2016.

www.sindiescrit.org.br
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SINDIESCRIT Sindicato dos Empregados em Escritórios de  Empresas de TransporteS  de Guarulhos, 
Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Região - S. P. 

Curta o Sindiescrit - fb.com/sindiescrit

Convênio com as
melhores faculdades e

universidades da região

11-2475-2923 / 11-2440-6998

Fortaleça seu sindicato

Fique SÓCIO

Agora os sócios e dependentes do SINDIESCRIT tem muito mais opções de lazer e 
diversão para sua família, o sindicato acaba de fechar parceria com a SISNATURCARD, 
onde você que é sócio pode usufruir de vários Parques Aquáticos, Colônias de Férias, 
Hotéis, Pousadas e cinemas, com descontos especiais. Não deixe para amanhã associe-se 
agora e aproveite mais este benefício. 

Convênio com
Colônias de Férias

O Sindiescrit fechou convênio com mais duas 
colônias de férias em Bertioga além das que já 
tínhamos em Caraguatatuba, aproveite mais este 
benefício do sindicato
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Acesse: 
e confira outros benefícios

www.sindiescrit.org.br


