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Santos, 24 de abril de 2018.
Senhores Associados
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Santos e Região, a partir de vossa
Diretoria e Colaboradores tem trabalhado incessantemente para manter, aprimorar e ampliar cada vez
mais todos os seus benefícios e serviços aos seus associados e dependentes, e por esse motivo
encaminhamos esta no intuito de comunicá-los sobre importantes alterações em nossos benefícios.
Oferecemos para nossos associados um excelente corpo médico para consultas, nas especialidades de
Cardiologia, Cirurgia Vascular, Clínica Geral, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Neurologia,
Oftalmologia, Pediatria, Psicologia e Traumatologia. Além disso, temos dentro de nossa sede um posto de
coleta do Laboratório Gonzaga, que oferece exames laboratoriais a preços mais baixos para nossos
associados e seus dependentes. Encaminhamos anexo relação de nosso corpo clínico e outros benefícios
para conhecimento e utilização por nossos associados.
Nosso Departamento Jurídico é composto por cinco renomados profissionais que atendem aos nossos
associados nas áreas cível, criminal, direito de família, previdenciária, trabalhista, acidentes de trânsito e
recursos de multas.
Para o lazer de nossos associados, oferecemos a custos populares Colônia de Férias na cidade de
Ribeirão Pires, com 10 chalés de estrutura completa (fogão, geladeira, televisão, talheres), comportando
até no máximo 5 pessoas, onde além da hospedagem o associado e seus convidados usufruirão de
piscina, salão de jogos, sauna, campo de futebol e churrasqueiras para completo entretenimento.
Temos também em nossa sede uma Assistente Social para assessoria a nossos associados,
departamento de previdência para contagem de tempo de serviço a fim da obtenção da tão sonhada
aposentadoria e barbearia para comodidade e conforto dos nossos associados e dependentes.
Anexo a esta, enviamos para vossa utilização relação de convênios e parcerias estabelecidas pelo
Sindicato para seus associados, para que os associados regulares possam realizar cursos e adquirir
produtos, serviços com descontos que podem chegar até a 50% do valor comercializado, valorizando
assim suas escolhas e ampliando o retorno dos benefícios por ser sócio.

Com a certeza da melhoria dos benefícios e serviços desde 01 de abril de 2018 alterou o seu plano
funerário para a Union Assistência Funeral, tendo-se mantido todos os benefícios já existentes em nosso
contrato anterior. Anexo encaminhamos carta de divulgação da Union e telefones de contatos.
Convidamos a todos a incluírem seus dependentes / agregados (sem restrição de parentesco), como seus
beneficiários, a custo de R$ 8,00 por pessoa, podendo assim estar coberto e segurado nesse momento
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tão difícil. Para essa inclusão de dependentes, basta comparecer na sede do Sindicato e efetuar a
solicitação.
Aliado a mudança de plano funerário, estabelecemos também parceria de atendimento médico com a
Acesso Saúde (www.acessosaude.com.br), onde os associados poderão ter acesso a diversas
especialidades médicas e exames laboratoriais, imagem, cardiológico e toxicológico com custos
reduzidos. Para maiores informações sobre este benefício acessem o site ou entrem em contato nos
telefones (13) 3223-5542 e (13) 95539-0375 (celular e Whatsapp), ou ainda pessoalmente na Avenida Ana
Costa nº. 325 (em frente ao Hipermercado Extra).
Visando ainda a melhoria do atendimento e de opções para nossos associados e seus dependentes
legais, o Sindicato a partir de 02 de maio de 2018 prestará atendimento odontológico através da empresa
Paulident Odontologia, sendo que esta mudança dará a nossos associados maiores opções de
atendimento (Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, Peruíbe e Itanhaém), além
do atendimento na Clínica 24 horas (após as 18 horas) e nos finais de semana e feriados. Anexo
encaminhamos informativo com os endereços e telefones para agendamento de consultas /
procedimentos.
Para que possamos manter contato eficiente e constante, pedimos que você associado entre em contato
conosco pessoalmente, por telefone (13) 3228-9200 ou ainda por e-mail secretaria@sindrodsantos.com.br
atualizando os dados cadastrais (endereço, telefone residencial, telefone celular e e-mail), a fim de que
possamos informar de tudo que acontece em nossa categoria rodoviária.
Finalizando, informamos que estamos em processo de remodelação de nosso Portal na Internet
(http://www.sindrodsantos.com.br), e nele atualizaremos constantemente nossos benefícios e serviços
para os associados. Visitem constantemente o site para manterem-se informados.
Agradecemos a todos vocês pela confiança e nos colocamos a disposição para dúvidas e informações.
Atenciosamente.

Valdir de Souza Pestana
Diretor Presidente

