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ATENÇÃO PARA O
RECADASTRAMENTO
DE SÓCIOS!
Companheiro e companheira, por causa da reforma trabalhista, o Sindicato está atualizando as fichas
para que os associados continuem sendo atendidos por sua entidade de classe

O

Sindicato iniciou neste mês o recadastramento
de sócios. O recenseamento de companheiros
e companheiras é importante, pois através
dele conseguiremos saber quais trabalhadores do
setor continuarão sendo atendidos.

VALE DESTACAR que, a partir de agora,o

Sindicato só negociará reajustes salariais e
demais benefícios daqueles que forem associados.
Trabalharemos em prol de quem realmente deseja
continuar conosco na luta por melhores condições.

Quem realizar o recadastramento receberá
uma nova carteirinha e continuará com diversos
serviços à sua disposição, como atendimento de
dentistas nas sedes; convênios com clínicas, escolas
e universidades; e assessoria dos advogados
do Sindicato.
Além disso, poderá usufruir de momentos de lazer
na Colônia de Férias, em Praia Grande, e no Clube
de Campo, em São Bernardo.

NÃO LUTE SOZINHO!

ENFRENTE OS

DESAFIOS

DE 2018

JUNTO
CONOSCO!

VEJA NO VERSO! SINDICATO SÓ IRÁ NEGOCIAR PARA QUEM FOR SÓCIO.
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SINDICATO SÓ NEGOCIARÁ
PARA QUEM FOR SÓCIO

M

ais do que nunca, o trabalhador e a
trabalhadora poderão compreender a
importância da sindicalização. Isso porque, a
partir de agora, o Sindicato concentrará suas forças
em negociar benefícios de acordo coletivo apenas
para quem for sócio.
As entidades de classe, atacadas pelo governo
por meio da reforma trabalhista, estão amparadas
pela Justiça. O juiz Eduardo Rockenbach, da

30ª Vara do Trabalho de São Paulo, decidiu que
as conquistas negociadas devem ser garantidas
somente aos empregados sindicalizados.
Segundo a sentença, “o trabalhador que não
contribui com o sindicato não deve receber em sua
folha de pagamento as vantagens”. O juiz entende
que, se o trabalhador não concorda em contribuir
com o sindicato, é justo que também não seja
beneficiado com as conquistas.

BENEFÍCIOS PARA SÓCIOS
JURÍDICO

CONVÊNIOS

Atendimento jurídico: O
nosso departamento jurídico
é composto por uma equipe
especializada à disposição
dos sócios para orientações,
defesa e abertura de
processos trabalhistas,
cíveis e previdenciários.

Além disso, o sindicato possui
convênio médico parcial para
sócios, sócias e dependentes.
Há ainda os convênios que
garantem descontos nas
mensalidades em diversas
escolas e universidades.

DENTISTA
O sócio (a) do Sindicato
tem à disposição gabinetes
odontológicos em todas as
sedes. Assim, você e sua
família contarão com um
atendimento de qualidade
na área de saúde bucal.

LAZER

Companheiros e companheiras também precisam de momentos para relaxar e ficar com a família.
Por isso, duas opções de lazer estão disponíveis para os sócios do Sindicato:

CLUBE DE CAMPO

L

ocalizado às margens da represa Billings, em São Bernardo
do Campo, o espaço tem quiosques com churrasqueiras,
salão de festa, restaurante, quadra coberta, vestiários e
estacionamento. Além disso, existem locais para pescaria e
belíssimas paisagens.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO WHATSAPP: (11) 99738-5082
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA CAMINHO DO MAR, 7300 – KM 35,5 – RIACHO GRANDE – SÃO BERNARDO (SP).

O

COLÔNIA DE FÉRIAS
trabalhador e a trabalhadora que preferem curtir praia contam uma completa infraestrutura em Praia
Grande. Restaurante no local, estacionamento, salão de jogos, quartos equipados com TV e ventilador.

INFORMAÇÕES PARA RESERVA: (11) 3292-6100
ENDEREÇO: AVENIDA DOS SINDICATOS, 433 CIDADE OCEAN – PRAIA GRANDE (SP)

