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INFORMATIVO AOS TRABALHADORES DO
SETOR RODOVIÁRIO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE

REAJUSTE SALARIAL 2016
Ticket Refeição

Companheiros (as), com muita luta este ano 

conseguimos um reajuste de 9,83% na PLR,  

conquista que na maioria das negociações de outras 

entidades no estado de São Paulo não foi repassado 

nenhum reajuste para os trabalhadores.

P L R

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 (as) trabalhadores (as) 

representados por esta entidade de classe, e 

que prestam serviços nas EMPRESAS DE 

T R A N S P O R T E S  R O D O V I Á R I O  

INTERMUNICIPAL E SUBURBANO DO 

VALE DO PARAÍBA, LITORAL NORTE E 

SERRA DA MANTIQUEIRA que foram 

c o n c l u í d o s  o s  e n t e n d i m e n t o s  e  

conseqüentemente assinado a CONVENÇÃO 

COLETIVA DE TRABALHO, para o 

exercício 2016/2017, na qual as empresas 

concederão a partir de 1º (Primeiro) de maio de 

2016, a todos os empregados integrantes da 

categoria profissional representada pelo 

sindiescrit, 9,83% (NOVE INTEIROS E 

OITENTA E TRES CENTAVOS) DE 

REAJUSTE SALARIAL.  As diferenças 

referente aos meses de Maio, Junho e Julho 

serão pagas com competência de Agosto/2016, 

ou seja serão pagas no 5º dia útil de 

setembro/2016.  

O Ticket Alimentação foi reajustado em 

9,83%, totalizando o valor de R$ 801,59 

(oitocentos e um reais e cinquenta e 

nove centavos), As diferenças referente a 

Maio, Junho e Julho serão pagas junto com 

o ticket de Agosto já reajustado.

www.sindiescrit.org.br

1ª parcela 20 de Agosto/2016        R$ 462,50

2ª parcela 20 de Fevereiro/2017    R$ 462,50
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Convênio com as melhores 
Faculdades e Universidades da Região

Tratamento Odontológico
Familiar sem custo adicional

Canal, obturação, limpeza, extração etc..
Obs.: precisa retirar guia no sindicato

Convênio com Colônias de Férias

Atendimento
Cabeleireiro
Gratuito
Cortes Masculinos,
Femininos e Manicure

Julho/2016

------------------------------------

------------------------------------

11-2475-2923 / 12-3911-2860


