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• Assessoria Jurídica

• Dentista 

• E vários convênios. Veja no verso a relação de alguns convênios e 

serviços que o Sintsama-RJ oferece.

Sintsama-RJ avança nas conquistas dos direitos dos
trabalhadores do saneamento das empresas privadas

Sindicalize-seSindicalize-seSindicalize-se
98555-7674Fortaleça seu sindicato!

Na manutenção: PLURAL, FLAVI-JANE, LAND, CRATER, FLUMINENSE e NEXXUS

No comercial: SANEAR, PHD, GMF E AVS.

manutenção e
eletromecânica

Informamos a todos os trabalhadores que o SINTSAMA-RJ conquistou a assinatura dos 

acordos coletivos com as empresas acima relacionadas. São ACTs com tempo determinado, pois 

essas empresas têm os contratos de prestação de serviços com prazo de seis meses.

Nesses acordos estamos avançando: 

1) Melhoria salarial;

2) Melhoria do ticket refeição e café da manhã;

3) Melhoria e conquista da cesta básica;

4) Estamos avançando na implementação do plano de saúde para todos os  trabalhadores;

5) Insalubridade e periculosidade também para os trabalhadores que têm esse direito;

6) Auxílio de Penosidade;

7) Seguro de vida e auxílio funeral.

Outro ponto importante para os trabalhadores: os sócios do Sintsama-RJ passam a ter 
direitos importantes na entidade, tais como:
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Sede: Rua Padre Telemaco, 47 - Cascadura - (21) 2102-3437
Sub-sede - Campo Grande: Rua Viúva Dantas, 627 - (21) 2412-9770
Sub-sede - Belford Roxo: Rua Vereador Albertino Guedes, 177 Bairro das Graças - (21) 3748-1401
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Sendo sócio você receberá uma carteira da Masterclin que lhe 

dará benefícios com descontos em milhares de estabelecimentos, 

entre eles: colégios, universidades, cursos diversos, academias, 

farmácias, laboratórios, óticas, eletrodomésticos (Casas Bahia, 

Ricardo Eletro, etc), cinemas, teatros, clínicas médicas e muitos 

outros.

O Club fica na Rua Haddock Lobo, 359 – Tijuca e 
oferece espaço para esporte, lazer, cultura, além de 
uma sede náutica em Angra dos Reis. Tudo pode ser 
apreciado pelo nosso associado. No convênio, os 
trabalhadores sócios e dependentes ao Sintsama-RJ 
poderão se filiar ao clube em condições especiais, 
com até 50% de desconto nas mensalidades. 
Acesse e veja as fotos:
 http://www.clubmunicipal.com.br 
Na sede náutica em Angra dos Reis também há 
hospedagem com preço especial para os sócios e 
dependentes.

Estrada de Jaceruba, 112 Km 56
Instalação com piscina, campo de futebol, 
salão de jogos, churrasqueira, salão de festas. 

Club Municipal da Tijuca Subsede Campestre em Japeri

Sintsama-RJ:
unir os trabalhadores
para garantir os
seus direitos

Atendimento Jurídico

Atendimento Dentário (gratuito)

E convênios em mais de 8.000 estabelecimentos 

comerciais, através da Masterclin

Sede Campestre

Convênios O Sintsama possui vários convênios que você e sua família podem usufruir, atendimento dentário 
e jurídico, além de uma bela área de lazer (sítio), veja outros convênios no nosso site: sintsama-rj.org.br

O Sindicato conta com estrutura na sede de Cascadura e nas 

subsedes de Campo Grande e Belford Roxo para melhor atender 

aos trabalhadores.


