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SINDIESCRIT - Sindicato dos Empregados em Escritórios de Empresas de Transportes Rodoviário Urbano de Passageiro, Rodoviário Intermunicipal, Rodoviário Interestadual, Rodoviário de 
Turismo e Fretamento de Guarulhos e Região e Empregados em Escritórios de Empresas de Transportes Rodoviário Urbano de Passageiro, Rodoviário Intermunicipal, Rodoviário Interestadual 
e Empregados em Escritórios de Empresas de Transportes, Rodoviários de Cargas Secas e Molhadas, Rodoviário de Fretamento e Turismo de Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Região

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!

campanha Salarial 2016

sindiescrit conquista sede própria
para sua categoria

assembleia
de prestação

de contas
Página 04

calendário
VALE DO PARAIBA E REgIãO

guARuLhOs E REgIãO / mOgI E REgIãO

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

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

DIA 04/04/2016
1ª chamada às 17h
2ª chamada às 18h

DIA 04/04/2016
1ª chamada às 17h
2ª chamada às 18h

DIA 04/04/2016
1ª chamada às 19h30
2ª chamada às 20h30

DIA 04/04/2016
1ª chamada às 19h30
2ª chamada às 20h30

Companheiros e companheiras, é 
chegada a hora de discutirmos o des-
tino de nossa categoria.

É na campanha salarial que discuti-
mos com os patrões nossas principais 
reivindicações como aumento real de 
salário, cesta básica, ticket refeição, 
PLR, entre outros.

Confira o nosso calendário de as-
sembleias e participe. Um sindicato só 
se faz forte com a presença da cate-
goria.

Depois de muito esforço dessa diretoria, o SINDIESCRIT conseguiu 
realizar o sonho de comprar uma sede própria.

Além da melhoria dos atendimentos, o sindicato, a partir dessa aquisição, 
irá ampliar e melhorar os serviços prestados para toda categoria.

Leia mais na página 02.

TRANsPORTE RODOVIÁRIO uRBANO DE 
PAssAgEIRO, RODOVIÁRIO INTERmuNICIPAL

E RODOVIÁRIO INTEREsTADuAL

TRANsPORTE RODOVIÁRIO uRBANO DE 
PAssAgEIRO, RODOVIÁRIO INTERmuNICIPAL

E RODOVIÁRIO INTEREsTADuAL

TRANsPORTE RODOVIÁRIO
DE TuRIsmO E FRETAmENTO

TRANsPORTE RODOVIÁRIO
DE TuRIsmO E FRETAmENTO

DIA 05/04/2016
1ª chamada às 18h30
2ª chamada às 19h30

DIA 05/04/2016
1ª chamada às 18h30
2ª chamada às 19h30

TRANsPORTE RODOVIÁRIO
DE CARgAs sECAs E mOLhADAs 

TRANsPORTE RODOVIÁRIO
DE CARgAs sECAs E mOLhADAs 

(mOgI E REgIãO)
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sindiescrit conquista
sede própria para sua categoria
Todos sabemos das dificuldades em manter a 

nossa casa em ordem. Quando pagamos alu-
guel então, a dificuldade aumenta.

No SINDIESCRIT não é diferente e mesmo 
com o orçamento apertado, a direção do sindi-
cato veio economizando e apertando suas con-
tas para fazer uma poupança para aquisição 
da sede própria.

Conquistamos a nova sede no final do ano de 
2015 com o intuito de melhorar o atendimento 
à toda categoria e 
ampliar a prestação 
de serviços.

Hoje, é possível 
realizar um atendi-
mento à altura que 
nossa categoria me-
rece, com mais faci-
lidade e agilidade.

Mas não é por-
que vencemos essa 
etapa que iremos 
esmorecer e se en-
costar na cadei-
ra, nosso próximo 
passo, sempre com a ajuda de toda categoria, será 
a aquisição de uma subsede, melhorando ainda mais 
nossa prestação de serviço aos trabalhadores.

endereço nova sede
Companheiros e companheiras, venha conhecer a sua nova 

sede. Não é necessário marcar hora nem telefonar, a casa é sua.

Av. Tiradentes, 518, 1º andar, conjunto 12, Centro, Guarulhos

Fone sede: (11) 2475-2923  subsede: (12) 3911-2860 | sind.escrit@bol.com.br | impressão: SEVEN gráfica (7914-5005) | Tiragem: 3.000 exemplares

Presidente
joSé rogério ViEira Criação e Edição

riCardo FErraNTE
Fotos

Divulgação

www.sindiescrit.com.br

Sala de Reuniões

Cozinha Recepção

Atendimento Jurídico

Sala de Diretoria
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sindiescrit conquista
sede própria para sua categoria

associe-se e usufrua de ser

sindiescrit

Estalagem do Guerreiro

Pousada
Costa da Riviera

Clube de Campo
Sincoverg

Companheiros e companhei-
ras, além dos serviços realizados 
em nossa sede, o associado SIN-
DIESCRIT tem direito a diversos con-
vênios, colônia de férias e, ainda, 
pode também frequentar o clube de 
campo do SINCOVERG, sindicato 
parceiro em nossa luta diária.

Confira aqui alguns de nossos 
benefícios.

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

O clube de campo do SIN-
COVERG conta com Campo de 
Futebol de Campo, Quadra Polies-
portiva, 05 piscinas, 15 quiosques, 
40 churrasqueiras, salão de jogos, 
lanchonete, playground, sorvete-
ria, estacionamento para mais de 
500 carros e uma extensa área 
verde para recreação.

E todo associado SINDIESCRIT 
pode usufruir de terça a domingo, 
as 10 às 17h. Estrada dos Marme-
los, 6.913, Marmelo, Mairiporã.

10% desconto (Qualquer Temporada)

Com Café da Manhã

Associado Sindiescrit

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.

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

A Estalagem do Guerreiro pos-
sui suítes que acomodam de 2 a 4 
pessoas com muito conforto.

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

Diária completa
(café da manhã, almoço e jantar)

Com Café da Manhã e Serviço de Quarto

R$ 70,00/pessoa Diária

Associado Sindiescrit

Colônia Praia Grande - Vila Mirim NOVA
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conheça regras para nova
licença-paternidade

A nova regra faz parte do proje-
to que institui o marco legal da infân-
cia, que trata de políticas públicas para 
crianças de até seis anos de idade.

o que muda nas regras da li-
cença-paternidade?

A lei garante que a licença paterni-
dade seja de 20 dias. No entanto, a regra 
só vale para os funcionários das empresas 
que fazem parte do Programa Empresa 
Cidadã, que já estende a licença-materni-
dade de quatro para seis meses.

Quem terá direito a esta licença?
Pode pedir o benefício o funcioná-

rio da empresa que aderir ao progra-
ma, desde que até dois dias úteis após 
o parto e comprovada a participação do 
pai em programa ou atividade de orien-
tação sobre paternidade responsável.

as novas regras vão valer para 

pais de filhos adotivos?
Sim. A prorrogação da li-

cença também valerá para os 
empregados que tiverem guarda 
judicial para adoção.

o pai que tirar a licença 
receberá todo o salário?

Sim. O empregado terá direito 
a sua remuneração integral, assim 
como a mãe em licença-maternidade.

Qual o benefício para a 
empresa que optar pela licen-
ça prorrogada?

O programa permite a em-
presa deduzir dos impostos federais o 
total da remuneração do funcionário 
nos dias de prorrogação da licença-pa-
ternidade, como já ocorre com os dois 
meses extras de licença-maternidade.

como as empresas podem ade-
rir ao programa?

Segundo o Fisco, é preciso fazer 
o pedido de adesão exclusivamente na 
página da Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil (RFB) na internet.

Além dos convênios listados na página 03, 
ainda temos:

• Assessoria jurídica trabalhista

• Convênio com Clínicas Médicas

• Atendimento odontológico

• Cabeleireiros

• Desconto em diversas faculdades

• Desconto em escolas técnicas

• Descontos especiais em óticas

CONVêNIOS & BENEFíCIOS

INFORMAÇÕES:
(11) 2475-2923 • (12) 3911-2860

Acesse

www.sindiescrit.org.br
E SAIBA MAIS

assembleia de
prestação de contas

C o m p a n h e i -
ros e companhei-
ras, o SINDIESCRIT 
cumprindo com sua 
proposta de ética, 
transparência e tra-
balho, convoca to-
dos companheiros, 
representados pelo 
SINDIESCRIT, a com-
parecerem na as-
sembleia de presta-
ções de contas referente ao ano de 2015.

A assembleia acontecerá no dia 11 de abril de 2016, 
às 18h30, primeira chamada e 19h30, segunda chamada 
na sede do sindicato, na Av. Tiradentes, 518, 1º andar, 
conjunto 12, Centro, Guarulhos.

Contamos com a presença de todos!
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