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Somos todos Sindigru!

Estamos na 2ª Edição do 
“Guia de Convênios do 
Sindigru”, que traz um 

conjunto de serviços para você, 
associado (a), e sua família. Nele, 
você tem acesso às nossas colônias 
de férias, que oferecem conforto, 
lazer e preços acessíveis, localiza-
das em belas praias do litoral nor-
te, sul e no interior de São Paulo. 
Também firmamos parcerias em 
várias cidades do Brasil.

Os associados e associadas ao 
Sindicato também vão desfrutar 
de um roteiro de hospitais, clíni-
cas odontológicas, laboratórios, 
auto-escolas, despachantes, alu-
guéis de roupas de festas, univer-
sidades,  escolas de inglês e mui-
to mais! Tudo isso com descontos 
que podem chegar até 50%!

Importante ser sócio

Esses benefícios são conquistas 
importantes, mas o (a) associado 
(a) tem muito mais: pode contar 
com o Sindigru, uma entidade  
sindical séria e dedicada que  

luta de forma intransigente em  
defesa de seus direitos.

O Sindicato tem feito um tra-
balho de fiscalização permanente 
no dia a dia no Aeroporto, ouvin-
do os trabalhadores, denuncian-
do as irregularidades e cobrando 
por parte das empresas aéreas que 
respeitem a legislação, bem como 
cumpram a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) e assegurem con-
dições decentes de trabalho para 
os aeroviários(as) que estão na li-
nha de frente e com o seu trabalho 
contribuem com a segurança dos 
voos e o bem-estar dos passagei-
ros. 

A missão do Sindigru é continu-
ar fazendo mais para a categoria 
aeroviária, por isso, a sua filiação 
ao Sindicato é importante para 
ampliar as conquistas. 

Esperamos que esta publicação 
seja útil no seu dia a dia. Juntos 
somos Fortes! Somos todos Sindi-
gru!

Direção do Sindigru
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As reservas das colônias devem ser feitas no Sindicato pelos  
telefones: (11) 2409-0203 ou 2408-3039

A Sede Campestre, localizada na Estrada Municipal de 
Arujá-Santa Isabel,  (Km 56), no bairro Cafundó em 
São Paulo, oferece locação para festas, seminários e 
reservas para uso exclusivo. 
 
Infraestrutura: minicampo de futebol, churrasqueira, 
piscinas, salão de festas e área de vegetação nativa. 

Diárias com e sem pernoites: das 7h às 19h do dia seguinte.

Localizada em Bertioga, no 
litoral norte de São Paulo, a
pousada disponibiliza 
quartos com cozinha, 
ventilador, TV e acesso ao
wi-fi.
O local tem estacionamento 
e um lindo jardim, tudo isso  
apenas 50 metros da praia.  

Pernoite: das 7h às 19h do 
dia seguinte

Endereço: 
Rua Afonso Reis Domingues, 
nº110 - Jardim da Praia - 
próximo ao SESC Bertioga.

www.sindigru.org.br

6 | Guia de Convênios
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Localizada a 30 metros da Praia de Ponta 
Negra, em Natal, Rio Grande do Norte, a Pou-
sada tem como marca registrada o Morro do 
Careca, uma duna de 120 metros de altura, 
cercada por vegetação e acesso fechado. Os 
associados têm descontos de 15% e crianças 
com até 5 anos não pagam.
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Com ambiente familiar e excelentes acomo-
dações, a Pousada está localizada na cidade 
de Penha, Santa Catarina, e fica apenas 5 km 
do Parque Beto Carrero World  e a 100 metros 
da praia. Os associados têm 15% de desconto. 

Com excelente atendimento e acomoda-
ções, a Pousada está localizada em uma região 
privilegiada no bairro do Capivari, em Cam-
pos do Jordão, a 600 metros do centrinho tu-
rístico e totalmente integrada à natureza. Os 
associados têm 10% de desconto.

Localizado no centro de Porto 
Seguro, Bahia, o Hotel está aproxi-
madamente 200 metros da famosa 
passarela do descobrimento ou “pas-
sarela do álcool”, da balsa para Ar-
raial D’Ajuda e Trancoso. Os associa-
dos têm 15 % de desconto.
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Clínica Proieti
E-mail: uproeitti@uol.com.br
Desconto de 10% aos associados.
Praça 8 de Dezembro, 41, sala 2 - Taboão, 
Guarulhos
Telefone: (11) 2402-0631

Plasdent
www.plasdent.com.br

Avaliação nos dias: segunda, quarta, quinta e 
sexta das 8h às 11h e das 13h às 17h.
Desconto de 20% aos associados e seus 
dependentes.
Rua Sete de Setembro, 310,  sala 01 – 
Guarulhos – Telefone: (11) 2440-0739

Instituto Bertoni&Noba
E-mail:odontologia@gmail.com
Desconto de 25% aos associados.
Rua Corina, 165 – Centro, Guarulhos
Telefone: (11) 2358-8757

www.oticascarol.com.br

A empresa oferece até 12% de desconto em 
óculos completos e parcelamento em até 10 
vezes sem juros no cartão aos associados e 
dependentes.

Unidades em Guarulhos:
Av. Monteiro Lobato, 02 – Centro
Tel: (11) 2441-1430
Rua Sete de Setembro, 194 – Centro
Tel:(11) 2087-2895
Estrada de Guarulhos Nazaré, 2700  
Tel: (11) 2467-2871
Rua Treze de Maio, 409  - Tel: (11) 2304-1510

Descontos:
Perfumaria 5%  Med. Referência 15%
Med. Genéricos e Similares 30%. 

Unidades em Guarulhos:
Av. Florianópolis, 447 – Tel.: 4969-9200
Av. José Brumatti, 3466 – Tel.: 2467-3876
Rua Treze de Maio, 500 – Tel.: 2937-8399

Laboratório Sonolayer
www.sonolayer.com.br

O convênio com o laboratório de análises clí-
nicas permite a realização de diversos exames 
com valores mais acessíveis.
Para usar o serviço, o associado deve consul-
tar os valores e retirar a guia de atendimento 
no Sindicato.
É necessário pedido médico para encaminha-
mento dos exames.

Av. Salgado Filho, 292/342 – Guarulhos
Telefone: (11) 2713-6400

Os associados do Sindicato que contratarem 
o programa recebem 20% de desconto.
O Herbalife propõe-se a auxiliar no controle 
de peso, melhorar a disposição, orientar 
sobre bem-estar e qualidade de vida. 

Atendimento com Cristiane.
Tel: (11) 98815-5414 (Claro)

www.sindigru.org.br

HOSPITAL BOM CLIMA 
www.hospitalbomclima.com.br

Plano de Saúde Bom Clima
Assistência Médica
Plano individual aos associados e depen-
dentes de 0 a 58 anos, com internação em 
quarto coletivo.
*Dependentes: cônjuges/companheiros 
(as) e filhos solteiros com até 21 anos.
Carências
24 horas – urgências, emergências e consul-
tas.
30 dias – exames e procedimentos simples.
60 dias – procedimentos ambulatoriais.
90 dias – exames intermediários e especiais.
120 dias – internações clínicas e cirúrgicas.
300 dias – Partos.
720 dias – Doenças e lesões pré-existentes.
Documentos Necessários para a adesão ao 
plano (fotocópias):
- Último contracheque (holerite);
- Certidão de casamento ou declaração de 
união estável;
- Comprovante de residência;
- Certidão de nascimento.
- Cartão do SUS

Mais informações ligue no Sindicato: 
(11) 2408-3039 e 2409-0203

GUARULIFE
O convênio oferece consultas gratuitas para 
os dependentes de associados, sendo 2 guias 
mensais para a especialidade de Pediatra ou 
Clínico Geral. O associado deve retirar a guia 
de atendimento na Sede do Sindicato para 
utilizar o serviço.
As consultas com o clínico geral não necessi-
tam de agendamento prévio e são realizadas 
de segunda a sexta, das 9h30 às 12h  e das 
14h às 17h30. Nas demais especialidades as 
consultas devem ser agendadas.

Rua Jorge Street, 110, Centro – Guarulhos
Tel: (11) 2442-2222    
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Adesão, exclusão ou  
inclusão de dependentes 
deve ser realizada antes 
do dia 30 de cada mês.

Guia de Convênios

Exames realizados: análises clínicas, ana-
tomia patológica, ultrassonografia, mamo-
grafia, densitometria óssea, exames cardioló-
gicos, entre outros.

Unidade Centro: Av. Dr. Timóteo Pentea-
do, 5 – 2º andar, Guarulhos/SP
Unidade Pimentas: Av. Pres. Juscelino K. 
de Oliveira, 4.305, Guarulhos/SP
Central de atendimento: (11) 2442-2200
E-mail: cepac@cepac.com.br
Site: www.cepac.com.br

Desconto de 40% para nossos associados.
Tel.: (11) 4895-6557/ 4597-1054 
Cel: (11) 97495-6866
Site: www.clinicasirius.com.br  
E-mail: contato@clinicasirius.com.br
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 O convênio do Sindicato com a UNG 
oferece aos associados desconto de 15% e 
para os seus dependentes 10%.

Praça Tereza Cristina, 88 – Centro – 
Guarulhos - SP - Tel: (11) 2464-1700 

O convênio possibilita desconto de 50% 
na matrícula do primeiro semestre para 
todos os cursos oferecidos, dentre eles o 
superior tecnológico em Manutenção de 
Aeronaves.

  O curso tem como objetivo formar 
profissionais capazes de planejar, imple-
mentar, administrar, gerenciar, promover 
e aprimorar projetos e processos na área de 
manutenção aeronáutica.

Ao final do curso, o aluno estará apto a 
gerenciar sistemas de qualidade da manu-
tenção em empresas de transporte aéreo e 
manutenção aeronáutica, planejar e execu-
tar inspeções, manutenções e reparos em 
aeronave, gerenciar os recursos humanos 
e os materiais envolvidos nesses processos 
e interagir com os engenheiros envolvidos 
na área de manutenção aeronáutica. Assim 
como prestar prova para obtenção de car-
teira junto à ANAC (Agência Nacional de 
Aviação Civil).

O Tecnólogo em Manutenção de Aero-
naves tem habilitação junto ao CREA para 
as atividades de 06 a 18 da Resolução 218 
do Confea.

Campus Santana (São Paulo)
R. Voluntários da Pátria, 257
Tel: (11) 2175-8000

O convênio do Sindigru com a Uninove 
oferece aos associados do Sindicato e de-
pendentes (cônjuge e filhos): 

- isenção da taxa de inscrição para pro-
cesso de seleção;

- vestibular de graduação (exceto Medi-
cina) e Pós-graduação Latu Sensu;

- desconto de 40% na semestralidade 
para os cursos de graduação e tecnológicos, 
exceto Medicina e Odontologia (ver manu-
tenção do desconto no ato da matrícula);

- 15% de desconto nos cursos de Pós-
-Graduação Latu Sensu;

- 10% de desconto nas mensalidades 
para os cursos do Colégio e Cursos Técni-
cos Profissionalizantes (ver manutenção do 
desconto no ato da matrícula).

www.uninove.br
 
Campus em São Paulo
Memorial: Av. Adolfo  Pinto, 109,
Barra Funda

Santa Amaro: Rua Amador Bueno, 389  
Vila Maria:  Rua Guaranésia, 425 

Tel: 2633-9000

Escola de Educação Infantil Santa Bar-
bara Kinder oferece para os associados des-
contos: para crianças de 04 meses a 2 anos 
de idade 10% de desconto e para crianças 
dos 03 a 10 anos de idade 12% de desconto.

Rua: Guapira n° 59, Gopoúva – Guaru-
lhos/SP

A escola de idiomas oferece desconto de 
40% nas mensalidades aos associados. 

Unidades em Guarulhos:
Rua Tulio Brancaleoni, 331 - Centro
Tel: (11) 2408-9745
Av. São Luiz, 411 - Vila Rosália 
Tel: (11) 2304-5815
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A maior escola de idiomas do país com 
20% de desconto aos associados e seus de-
pendentes em diversos idiomas.

Unidades em Guarulhos:
Centro: Rua São Paulo, 238 
Tel.: (11) 2461-0633
V. Galvão: Rua Nossa Senhora 
de Lourdes, 109
Tel.: (11) 2453-8896
Cumbica: Rua Juazeiro do Norte, 249
Tel.: (11) 2412-5188
Taboão: Av. Nova Taboão, 373
Tel.:(11) 2401-8282
Shop. Bonsucesso: Juscelino K. 
de Oliveira, 5308 - Tel.: (11) 2484-4818
Picanço: Av. André Luiz, 390
Tel.: (11) 2458-8999
São João: Av. Florianópolis, 608
Tel.: (11) 2229-3745 

Escola de idiomas com biblioteca, vide-
oteca, salas multimídia, salas de videoga-
me, laboratório, wi-fi, auditório, ar condi-
cionado, estacionamento e espaço de lazer.

Unidades em Guarulhos:
Gopouva: Av. Emilio Ribas, 710 - 
(11) 2405-5050
Maia: Av. Paulo Faccini, 1859 - 
(11) 2409-5195
Taboão: Rua Maria Eliza, 59 - 
(11) 2406-6600
Pimentas: Av. Juscelino K. 
Oliveira, 4092  - (11) 2303-5555

www.sindigru.org.br

Guia de Convênios

Tel.: 3821-21-50/3821-2155
www.escola.dieese.org.br
Rua Aurora, 957 -  Centro - São Paulo 

(ao lado o metrô República)

Descontos de 10% - Berçário e Ed. In-
fantil  e 12% - Ensino Fundamental.

Todas as informações são de inteira responsabilidade dos parceiros 
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www.sindigru.org.br

Desconto de 20% para os associados

Desconto de 10% para os associados. Rua Estrada do Elenco, 36 – Jd. São Domingos - Guarulhos/
SP.

Todas as informações são de inteira responsabilidade das empresas conveniadas
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Transporte, translado e locação de vans com 
o Sr. Alessandro. Desconto de 10% para os 
associados. 

Tel: (11) 2279-2531
Nextel: (11) 98138-1385
E-mail:vinivanstransporte@yahoo.com.br

Assessoria jurídica
O Sindigru/CUT oferece aos associados 

assessoria jurídica gratuita. O atendimento 
é realizado na sede da entidade e na subse-
de, no aeroporto de Guarulhos. Não é ne-
cessário agendar previamente a consulta 
com os advogados. 

Confira os profissionais abaixo e os ho-
rários dos plantões. Áreas: direito previ-
denciário, trabalhista e cível.

Dra. Adriana Ribeiro e 
Dra. Taise Scopin Fernandes

Sede do Sindicato: terça-feira - das 
10h às 15h 

Subsede no Aeroporto: segunda e 
quarta - das 9h às 14h 

www.autoescolaconquista.com.br

Oferece desconto de 10% nos 
serviços de habilitação, localiza-
das no Centro, Praça 8 de Dezem-
bro e São João.

Telefones:(11) 2409-8812
(11) 2401-8964 
(11) 2087-8068

Despachante Arruda
Serviços junto ao DETRAN  
e-mail: despachantearruda@hotmail.com

Tel.: (11) 2447-1600 / 2937-4331 / 2937-4336  
Rua Sete de Setembro, 288 
Centro -Guarulhos

Loja virtual que atende o público feminino (plus size e  
infantil) com muito bom gosto e modelos exclusivos que  
deixarão as mulheres lindas o ano todo.

Facebook/Deby Carol Marias
E-mail  -  moda.tresmarias@gmail.com
Cel.: (11) 95647-7737 
Carol ou Debora 
Atendemos: grêmios, empresas, em domicílo e pela internet

www.sindigru.org.br

Associados têm descontos de 10% a 15%

Descontos 
especiais

Rua Marlene Maria de Jesus, 112 - Jardim São Geraldo 
Guarulhos. Tel: (11) 2467-1827

Guia de Convênios

Associados têm 5% 
de desconto e

 podem pagar em até 
4 vezes sem juros no 

cartão de crédito

Todas as informações são de inteira responsabilidade das empresas conveniadas

ESTACIONAMENTO 24 HORAS 
TRASLADO PARA AEROPORTO 

GUARULHOS - SP 

Rua Joaquina de Jesus – 789  -  Pq. Sto. Agostinho 
Em frente ao terminal Taboão – Guarulhos - SP 

Fone:  11.3486.7323 |  2401.4264 | 94739.9933 
contato@poncepark.com.br 

www.poncepark.com.br 

SUA MELHOR OPÇÃO NA REGIÃO 
 

 Pátio com piso de concreto; 
 Área coberta fechada e protegida; 
 Modernas vans para o traslado; 
 Tratamento VIP pra você e seu carro; 
 Condições especiais para funcionários do aeroporto. 
 
 

Venha nos conhecer! 
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Desconto de 10% para os associados.
Rua Estrada do Elenco, 36 – Jd. São Domingos - Guarulhos/SP.

Desconto de 10% para os associados.

Desconto de 
20% para os 
associados.

Desconto 30% Para os associados.

Todas as informações são de inteira responsabilidade das empresas conveniadas
Desconto de 50% para os 
associados.

Desconto de 10% para os associados.

Desconto de 10% para os associados.

Desconto de 
10% para os 

associados.

Endereço: Av. Tiradentes, 7619 - Jardim Bom 
Clima, Guarulhos - SP Tel:(11) 2405-2990 
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Todas as informações são de inteira responsabilidade das empresas conveniadas Todas as informações são de inteira responsabilidade das empresas conveniadas

10% de 
desconto

Paletas Mexicanas

Desconto de 15% para os associados.
Rua Juarez Távora, 269 – Jd. São João 

- Guarulhos/SP.

10% de desconto para os associados

Almoço: 11h30 às 15h
Jantar:  18h às 23h
De segunda a sábado
10% de desconto para 
os associados



22 |  | 23

 Sindigru-cut

SEDE       
Rua Santo Antônio, 339 - Centro - Guarulhos 
TeL.:(11) 2409-0203 e (11) 2408-3039

SUBSEDE no Aeroporto de Guarulhos
Aeroporto Internacional André Franco Montoro (GRU Airport) - Piso térreo no TPS2  - Tel.:(11) 2445.2085 

www.sindigru.org.br 

SINDICALIZE-SE #VEMPROSINDIGRUSINDICALIZE-SE #VEMPROSINDIGRU

Curta!Curta!
+ Direitos
+ Benefícios
+ Parcerias
+ Lazer
    Licença-Maternidade 
Ampliada

+ Direitos
+ Benefícios
+ Parcerias
+ Lazer
    Licença-Maternidade 
Ampliada

 Sindigru-cut 
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Rua Santo Antônio, 339 - Centro - Guarulhos/SP  |  Tel.: 2409-0203 e 2408-3039  | Site: www.sindigru.org.br

Filiado à

Proposta de Sócio(a)

O Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos está autorizado a descontar 1% do 
salário-base em minha folha de pagamento

Favor preencher todos os dados acima, assinar e entregar ao Sindicato.  Bem-vindo ao SINDIGRU!

Nome: ______________________________________________________________________________

RG: ________________________________ CPF: __________________________________

Matrícula: ________________________________

Empresa: ________________________________   Data de admissão: ___/___/_____

Endereço: _____________________________________________________________________________
Nº: __________    Comp:_________________________________________________________________

Bairro: _____________________________   CEP:_____________________  Cidade:__________________

Estado: _________________  Fone:_____________________   E-mail:_____________________________

Nome: ____________________________________ Parentesco:_________________________________

Dados Pessoais

Dependentes

Nome: ____________________________________ Parentesco:_________________________________

Nome: ____________________________________ Parentesco:_________________________________

_________________________, ________ de _______________ de _______

_______________________________________________________

Ficha de Filiação
do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos

Guia de Convênios
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www.sindigru.org.br
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Sede 
Rua Santo Antônio, 339 - Centro  

Guarulhos
Tel:(11) 2409-0203 e (11) 2408-3039

Subsede no Aeroporto 
Aeroporto Internacional André Franco Mon-

toro (GRU Airport) - Piso térreo no TPS2 
Tel:(11) 2445-2085 www.sindigru.org.br  Sindigru-cut 


