www.sindmotoristas.org.br
Filiado à

Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em
Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo
Rua Pirapitingui,
- Liberdade - São Paulo - SP - CEP:
- Ramal
- secgeral sindmotoristas.org.br

PROPOSTA DE SINDICALIZAÇÃO
Chapa / Registro na Empresa

Matrícula no Sindicato

Natural - UF

Estado-UF

Estado Civil

Nacionalidade

Estado-UF

e-mail

Convênio

TERMO DE
AUTORIZAÇÃO

Eu,
expressamente autorizo o desconto
em folha de pagamento os percentuais de contribuições aprovadas em assembléias, para o SINDICATO DOS MOTORISTAS E
TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO DE SÃO PAULO.
Autorizo ainda nos exatos termos do que prescreve os artigos 545, 579, 582 e seguintes da CLT., o desconto da Contribuição Sindical até
que eu venha me opor ao mesmo.

PROTOCOLO

Eu,
expressamente autorizo o desconto
em folha de pagamento os percentuais de contribuições aprovadas em assembléias, para o SINDICATO DOS MOTORISTAS E
TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO DE SÃO PAULO.
Autorizo ainda nos exatos termos do que prescreve os artigos 545, 579, 582 e seguintes da CLT., o desconto da Contribuição Sindical até
que eu venha me opor ao mesmo.

TERMO DE
AUTORIZAÇÃO

Observação

Chapa / Registro:

São Paulo,

de,

de 20

Chapa / Registro:

São Paulo,

de,

de 20

Eu,
expressamente autorizo o desconto
em folha de pagamento os percentuais de contribuições aprovadas em assembléias, para o SINDICATO DOS MOTORISTAS E
TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO DE SÃO PAULO.
Autorizo ainda nos exatos termos do que prescreve os artigos 545, 579, 582 e seguintes da CLT., o desconto da Contribuição Sindical até
que eu venha me opor ao mesmo.

Chapa / Registro:

São Paulo,

de,

de 20

Fortaleça a luta da sua categoria.

Fortaleça o seu sindicato. Fique Sócio
como cadastrar
seus dependentes

Sócio Solteiro
Dependentes: pai, mãe e ﬁlhos.
Necessário: RG e certidão de nascimento

Sócio Casado
Dependentes: esposa e ﬁlhos até 21 anos. Necessário:
RG, certidão de casamento certidão de nascimento

Usufrua os serviços do Sindmotoristas

lazer

colônia de férias praia grande

Cultura

colônia de férias caraguatatuba

rancho arco-íris

Atendimento da Secretaria
de Esporte e Lazer de 2ª a
6ª feira, das 8h às 17h.
Aberturas de agenda/reserva
a partir das 9h00
Praia Grande: 1º dia útil
Peruíbe: 2º dia útil
Caraguatatuba: 3º dia útil
Os agendamentos serão
para o mês seguinte

Os ingressos de atividades
cultural e de lazer das
entidades conveniadas são
vendidos na Secretaria de
Esporte e Lazer,
localizada no 4º andar
telefone (11) 3274 – 5333
ramais 400, 401 e 402.

Educação

A Secretaria de Formação e Cultura
está no 5º andar da sede social do
sindicato e funciona 2ª a 6ª feira,
das 8h às 16h. São diversas
faculdades conveniadas e outras
instituições educacionais
voltadas para quali cação
pro ssional dos associados.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Atendimento médico
Atendimento é de 2ª a 6ª feira,
das 8h às 17h, na sede do sindicato.

Atendimento Jurídico
Atendimento é de 2ª a 6ª feira,
das 8h às 17h, na sede do sindicato.

plano Odontológico gratuito
Pensando sempre na saúde do trabalhador
e seus familiares, o SINDMOTORISTAS
conquistou mais esse benefício para
a categoria. Consulte o diretor de sua
garagem para saber qual é a clínica
mais próxima de você!

recursos de multas
Disponível na sede da entidade e em
todas as subsedes, de 2ª a 6ª feira,
das 8h às 17h.

Hotel Angrense
O Hotel Angrense é uma oportunidade para
os associadosdo SINDMOTORISTAS
conhecerem o Rio de Janeiro. As reservas são
feitas pelo telefone (21) 2548-0509.

USO DO CADASTRO

Pelo presente termo de responsabilidade declaro, pelo
presente instrumento, que as informações prestadas nas chas de
sindicalização e as respectivas assinaturas nas mesmas são verídicas,
sendo certo que assumo total responsabilidade pela veracidade e
integridade das informações prestadas, sob pena de incorrer em
infração ao Estatuto Social.
Declaro estar ciente das punições previstas no Estatuto Social,
além da aplicação e imposição das demais penalidades previstas na
legislação.
Por ser a expressão da verdade, rmo o presente termo de
responsabilidade.
São Paulo - SP, ______ de _____________________ de _______.
_______________________________________________________
Nome

OBSERVAÇÕES ÀS EMPRESAS
Para um melhor atendimento ao associado, contamos com a colaboração
de todas as empresas;
Informe mensalmente qualquer alteração no cadastro do funcionário;
Qualquer esclarecimento entrar em contato com o setor de cadastro
pelo telefone (11) 3274-5333

USO DO CADASTRO

