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ANO V Nº 10 - Janeiro 2011.

CAMPANHA SALARIAL VITORIOSA

Conseguimos 10,04%
MAIS: jornada de 8 horas; tíquete até R$ 12,50; planos médico e odontológico

CONSÓRCIO VIA LIVRE (Aricanduva) - Graças à nossa pressão, nesta empresa, o reajuste salarial ultrapassou os 20%; além disso, obtivemos outros ganhos concretos

Companheiro(a): nada cai do
céu! Ainda mais quando se conquista um reajuste salarial de 10,04%;
redução da jornada de trabalho (de
12 para 8 horas diárias); vale-refeição de R$ 10,00, antes R$ 9,00; e
planos médico e odontológico.
Porém, se o Singuesp aceitasse a
primeira proposta do patrão, sem
questionar e mobilizar a base para
elevar o índice do reajuste, os Guincheiros teriam aumento de apenas
4,5%. Mas foi diferente!
“Quando soubemos da proposta
patronal, oferecendo apenas a inflação do período (cerca de 4,5%),

rechaçamos na hora esse índice,
que, aliás, era baixíssimo. Fomos pra
cima e conseguimos aumento real
para os Guincheiros”, afirma Chicão.
Mais conquistas - Em alguns acordos coletivos, fechados por empresas,
como no caso dos Consórcios Via Livre, SGP e Força União, o reajuste superou os 20%, o vale-refeição passou
de R$ 9,00 para R$ 12,50 (ganho de
38,89%) e covênio médico para esses trabalhadores.
“Vamos continuar as negociações
para estender esses ganhos para
toda a categoria”, completa Chicão.
Páginas 2 e 3
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Palavra do Presidente

Arrancamos
10,04% do patrão
COMPANHEIRO(A): a luta do Sin-

REAJUSTE DE 20%, VALE DE R$ 12,50 E CONVÊNIO MÉDICO

Greve no Via Livre garante benefícios
Foi debaixo de muita chuva que
os companheiros do Consórcio Via
Livre conquistaram, em novembro,
reajuste salarial superior a 20%, valerefeição de R$ 12,50 (antes R$ 9,00)
e convênio médico para todos.
Com o total apoio do Sindicato, os
Guincheiros fizeram paralisação na
porta da empresa, a fim de pressionar o patrão a melhorar a proposta
salarial e ampliar os benefícios da
categoria. E deu certo!
Estabilidade - Outra grande con-

quista do Singuesp, visando evitar
represália, foi o comprometimento
da empresa em preservar o emprego dos companheiros, pelo menos,
nos próximos seis meses.
Nosso presidente Chicão afirma:
“Os Guincheiros estão de parabéns
pela disposição de luta. Nossa paralisação foi fundamental para obtermos essas conquistas”.
Caso for demitido (sem justa causa) nesse período, avise o Sindicato no telefone (11) 3333.1893.

SGP E FORÇA UNIÃO
Quem também não resistiu a nossa cobrança foram os Consórcios
SGP e Força União. Conseguimos:
reajuste salarial superior a 20%;
vale subiu de R$ 9.00 para R$ 12,50;
e convênio médico.

dicato na Campanha Salarial, mais
uma vez, não foi fácil. Foram várias rodadas de negociações até
assinarmos, em novembro, a Convenção Coletiva da categoria.
Vale lembrar que ouvimos a costumeira choradeira do patrão,
que, aliás, chegou a oferecer 4,5%
de aumento. Mas, graças à nossa
pressão, elevamos o índice e arrancamos 10,04% de reajuste.
Essa coquista representa um

PRESSÃO - Nosso presidente Chicão e sindicalistas durante assembleia com trabalhadores em frente ao Via Livre, no Aricanduva

dos principais ganhos de todas as
categorias de trabalhadores no
Brasil. E fico ainda mais feliz, porque em algumas empresas o reajuste ultrapassou os 20%.
TÍQUETE - Outra grande vitória
foi a elevação do vale de R$ 9,00
para R$ 10,00, além da redução da
carga de trabalho de 12 para 8 horas, com uma hora de descanso.
Para os Guincheiros dos consórcios Via Livre, SGP e Força União, o
tíquete subiu para R$ 12,50.
DILMA - Saúdo a presidente Dilma pela grande vitória. Torço para
que em seu mandato ela obtenha
grandes conquistas para os trabalhadores, assim como fez o Lula.
PLANOS - Em 2011, vamos intensificar as ações nas empresas
para cobrar o pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados e também lutar por convênios médicos e mais avanços.
Francisco José Pereira da Silva
(Chicão) - Presidente

NÃO VAMOS ABRIR MÃO DA PARTICIPAÇÃO

Luta por PLR começará em janeiro
O Singuesp vai pra cima das empresas em 2011 cobrar a Participação nos Lucros e/ou Resultados
para os Guincheiros. Está na hora
das empresas repartirem os lucros
e valorizar os companheiros.
Não é justo o trabalhador suar a
camisa todos os dias e somente a
empresa sair lucrando. Não é justo
o patrão crescer nas custas do trabalhador e não o recompensa-lô.

Nosso presidente Chicão avisa: “A
PLR é um direito estabelecido por lei.
E, já em janeiro, vamos empresa por
empresa cobrar participação para
todos os companheiros”.
Chicão completa: “O patrão ofereceu apenas R$ 300,00 em duas
vezes. Não vamos aceitar esmolas!”
Atenção, Guincheiros: fiquem
em contato permanente com o Singuesp e participe das mobilizações.

Singuesp vai denunciar Focas Alcoolismo
A empresa Focas, prestadora de
serviços da Porto Seguro, está submetendo o companheiro Guincheiro
as condições desumanas de trabalho. Além disso, muitos colegas trabalham mais de oito horas diárias.
O Sindicato pede que a empresa

reveja, urgentemente, às péssimas
condições de trabalho que expõe
os companheiros e diminua a carga horário.
Caso contrário, o Singuesp vai aos
Ministérios Público e do Trabalho denunciar esses absurdos.

A bebida alcoólica pode prejudicar sua carreira profissional,
social e familiar. Se for vítima do
alcoolismo procure ajuda no Sindicato. Ligue de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, nos telefones (11) 3334.0733 e 3333.1893.

Boa sorte e contêm conosco!
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CAMPANHA SALARIAL 2010

Após pressão, Sindicato obtém ganho real
Para o Ajudante Operador de
Guincho, o ganho foi de 24,93%,
representato aumento salarial
de R$ 135,70
Como todos sabem, nossa database é 1º de outubro. Porém, em
razão da resistência do setor patronal só conseguimos assinar nossa Convenção Coletiva em novembro. E com muitos ganhos!
Reajuste - O primeiro é o salário
dos Guincheiros, que deve ser reajustado em 10,04%. Já para o Ajudante de Guincho, o ganho salarial
superou os 24%.
Fiquem atentos! - Os companheiros deverão receber os retroativos com os valores atualizados, no
HOLERITE. Não aceite receber por
fora da Carteira.
Em caso de dúvidas, entre em
contato com o Singuesp nos telefones (11) 3333.1893 ou 3334.0733.

MAIS CONQUISTAS

Você viu? Nosso
salário aumento
mais de 24%

Jornada cai
e tíquete sobe

É, eu vi! Foi
o Sindicato que
conseguiu

Procure nossos diretores ou fale
com o dr. Miraldo, nosso advogado.
Nosso presidente Chicão afirma:
“A Convenção Coletiva tem força de

lei. E, se a sua empresa não cumprir os valores estabelecidos nesse
documento, não se cale. Avise imediatamente o Sindicato”.

PLANOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO
Os planos médico e odontológico foram uma das principais conquistas da nossa Convenção Coletiva. As empresas já podem começar a implantar os benefícios. Esses ganhos devem ser comemorados e, principalmente, valorizados, pois milhares de Guincheiros serão beneficiados. Fique atento,
companheiro: exija seu direito! Mais informações, ligue (11) 3333.1893 e 3334.0733.

É VOCÊ QUEM SAI NO PREJUÍZO

Não aceite receber por fora da Carteria
Quando o trabalhador aceita receber salários ou hora extra por
fora do holerite, é ele é quem sai
prejudicado. Perde o valor inteiro
dos benefícios, entre eles FGTS
(Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço), férias e 13º salário.
Acidentes - Outro problema em
receber por fora são os acidentes.
Exemplo: caso o Guincheiro entre
no INSS, ele vai receber apenas o
valor que está na Carteira e não o
valor total (Carteira e por fora).
Nosso presidente Chicão afirma:
“Vamos pressionar as empresas

para serem justas e cumprir o regimento da CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho). O Sindicato es-

FIQUE DE OLHO, COMPANHEIRO!

pera que as empresas comecem a
se mexer para sanar as irregularidades contra o trabalhador”.
Direitos - Dúvidas sobre seus
direitos? Compareça ao nosso Departamento Jurídico, toda segunda,
das 10 às 17 horas. O atendimento é
grátis. Caso não possa ir ao Singuesp, ligue nos telefones (11)
3333.1893 e 3334.0733.

Mais informações, acesse:
UNCIAR AO

Outro grande avanço obtido
pelo nosso Sindicato na Campanha Salarial foi a redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas, com direito a uma hora para
descanso. Também aumentamos
o vale-refeição de R$ 9,00 para
R$ 10,00. Em algumas empresas,
o vale chegou a R$ 12,50.
Esses avanços constam em nossa Convenção Coletiva e devem
ser cumpridos. Portanto, se o
Guincheiro trabalhar mais de oito
horas, a empresa tem por obrigação pagar as demais horas
como hora extra. Também cobre
o valor corrigido do vale-refeição e fique atento para o pagamento dos retroativos.
O Sindicato vai fiscalizar e
quem descumprir a Convenção
vai se explicar na Justiça.

WWW.SINGUESP.ORG
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ESTAMOS NA BUSCA DE NOVOS PARCEIROS

Sindicato amplia rede de convênios
A luta do Sindicato vem sendo permanente para garantir novos convênios para a categoria. Atualmente, o sócio do Singuesp
tem direito a muitos benefícios. Entre eles: Colônias de Férias com preços acessíveis; atendimento odontológico; convênios médicos
e muito mais. Nosso diretor Reginaldo Moreira, responsável pelo setor de benefícios, afirma: “Estamos na luta para
ampliar nossa rede. As negociações para garantir novos convênios com faculdades, escolas e cursos vêm avançando.
Posso garantir: em breve, teremos novos parceiros”. Veja alguns benefícios oferecidos pelo Singuesp
Psicóloga - O Guincheiro terá
desconto de 30% no valor das consultas. O consultório fica na Zona
Leste, em Itaquera.
Colônia de Férias - O Sindicato
tem parceria com a Colônia de Férias dos Comerciários de São Paulo. O valor da diária é de R$ 27,00,
com direito a café da manhã. A Colônia fica na avenida Guilhermina,
240, Praia Grande, em Santos.
Sisnatucard - É a outra Colônia
de Férias conveniada com o Sindicato. A partir de R$ 26,00 os com-

panheiros terão direito à Colônias
confortáveis e de ótima qualidade,
com café da manhã. A Sisnatucard
oferece seus serviços em vários lugares de São Paulo e do Brasil.
Odonto Empresa (da USS Tempo) - Oferece atendimento odontológico a partir de R$ 11,90. Vantagem: o benefício pode ser extensivo para a família do Guincheiro.
Por exemplo: o titular mais um dependente vai pagar R$ 20,00; titular mais dois dependentes sairá por
R$ 28,00; e titular mais três dependentes, o custo será de R$ 36,00.

ATENÇÃO: o atendimento da
Odonto Empresa é de nível nacional e sem carência.
Convênios médicos - O Singuesp tem parceria com três convênios médicos. Esses benefícios
garantem preços especiais para os
companheiros sócios do Sindicato
e seus familiares.
Informações - Ligue no Singuesp e fale com o nosso diretor
Reginaldo Moreira. Telefones (11)
3333.1893 e 3334.0733. O celular
é (11) 7825.7584 / ID 9*323204.

SINGUESP MUDOU, E PARA MELHOR

Valorização do Guincheiro é a nossa bandeira
O Singuesp foi fundado em 27 de
março de 2000. Um avanço para a
categoria, certo? Errado. Infelizmente, a antiga diretoria pensava apenas em seus próprios interesses.
Nova direção - Quando o Chicão assumiu, em 2006, mudamos,
e para melhor.
VEJA O QUE MUDOU DESDE A
POSSE DE CHICÃO:

1) Dívida - Tinhamos muitas dívida e o nome sujo na praça. Já quitamos todas;
2) Investimentos - Antes, 90%
da categoria não conhecia o Singuesp. Hoje, os Guincheiros sabem
e podem contar com a gente;
3) Comunicação - Contratamos
um jornalista profissional para cuidar da nossa comunicação;
4) Nova sede - O Sindicato cumpriu promessa e já atende na nova
sede, próximo ao Metrô Belém;

PRÓXIMOS PASSOS -

Colônia de Férias dos Comerciários
de São Paulo, em Santos.
Diárias a partir de R$ 27,00

5) Convênios - Antes, o Sindicato não tinha nenhum convênio.
Quando o Chicão assumiu tudo mudou. Hoje, temos muitos parceiros;
6) Veículo - Compramos um Doblô, ano 2006, para ser utilizado em
mobilizações;
7) Presença na base - A ação
do Singuesp na base já melhorou
a vida de muitos Guincheiros;
8) Advogado - Contratamos um
grande profissional (dr. Miraldo)
para defender os companheiros.

A atual diretoria tem muitos compromissos com os companheiros. Entre eles, garantir um Centro de
Formação para o Guincheiro (CFG) e oferecer atendimento odontológico, grátis, em nossa sede. Além disso, sempre vamos estar
firmes na luta por novos convênios com descontos especiais.

FIQUE SÓCIO
Esteja ao lado
de quem luta
por você!
São inúmeras as vantagens de
quem fica sócio do nosso Sindicato. Além de fortalecer a entidade que luta pelos verdadeiros
interesses da categoria, os companheiros terão à disposição
atendimento jurídico grátis; preços especiais em Colônias de Férias; Psicóloga com 30% de desconto e muito mais.
Não perca tempo! Entre em
contato com o Singuesp e fique
sócio. Esteja ao lado de quem
luta por você.
Ligue de segunda a sexta das
8 às 18 horas nos telefones (11)
3333.1893 e 3334.0733.
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