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Sindicalização: Juntos somos mais fortes!
No celular, você consegue assinar o documento apenas repetindo sua assinatura passando
o dedo na tela.
No desktop (computador), se você não dispõe de PIN de assinatura digital (que pode ser
aplicado à ficha), é necessário imprimir o formulário, assinar e encaminhar foto ou imagem
escaneada para o e-mail ou pelo WhatsApp (11) 99128-5217.
Fora do período da pandemia, o original poderá ser enviado por correio ou entregue
pessoalmente no Sindicato (R. Antônio de Godói, 88, 16º and., Centro, São Paulo/SP, CEP
01034-902).

A entidade se fortalece com número de associados. Nossa luta é diária por melhores
condições de trabalho, contra o assédio moral, contra a retirada de direitos e os ataques do
governo. Só a unidade na luta dos trabalhadores pode barrar os ataques e garantir a vitória
da classe trabalhadora.
Fazemos também a luta jurídica, são vários processos Coletivos que podem ser
acompanhados pelo nosso site. Também são parte da nossa intervenção os processos
individuais e administrativos. Nosso departamento jurídico está sempre à disposição para
atender os associados. Lembrando que os processos coletivos somente necessitarão de
documentos na fase de habilitação.
A estrutura do Sindicato dá suporte para nossa atuação permanente, nas lutas, nas greves,
na distribuição dos materiais da categoria, nas assembleias, nosso corpo de funcionários
sempre ativo e participativo.
O Sindicato oferece ainda uma série de parcerias: Universidades, Faculdades, Escolas de
idiomas, Hotéis, Colônias, telefonia celular, etc. Além de estar à disposição para
providenciar parcerias indicadas pelos servidores.
O Sindicato é mais forte com você e para você!
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Conheça nossos convênios:

Clube de Convênios – Em parceria com a Convenia, assegura aos servidores
filiados benefícios em centenas de estabelecimentos e serviços. O cadastro é simples. No
primeiro acesso, clique em “ativar conta”, informe seu CPF, dados pessoais e crie uma
senha. Depois, você só precisará digitar o CPF e a senha. Acesse aqui

Telefonia – Para acessar esse benefício é necessário entrar em contato com o
departamento de Convênios do Sintrajud, pelo e-mail convenio@sintrajud.org.br, de
segunda a sexta, das 10h às 17h. Linhas novas e mudanças de planos são habilitadas na
hora. Os planos disponibilizados oferecem as seguintes configurações:
– 10GB de dados mais voz – R$ 59,90
– 5GB de dados mais voz – R$ 54,90
– 3GB de dados mais voz – R$ 49,90
– Voz sem acesso à web – R$ 14,90
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Capital
Academias
Audiologia
Concursos
Cursos
Educação infantil
Escolas de idiomas
Escolas de música
Faculdades
Floricultura
Hotéis e colônias
Informática
Medicina e estética
Odontologia
Óticas
Parques
Psicólogos
Seguro
Telefonia Claro
Turismo

Baixada
Santista
Academias
Acessórios e som
Culinária japonesa
Cursos
Educação infantil
Escola de idiomas
Esportes
Faculdades
Hotéis
Odontologia
Óticas
Pilates
Psicólogas
Saúde
Yoga

Interior
Araçatuba
Campinas
Marília
Ribeirão Preto
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