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ARRANCAMOS BENEFÍCIOS
E PLR NO VALOR DE R$ 300

ANO V Nº 11 - Abril 2011.

Companheiros: toda conquis-
ta só acontece quando há luta,
pressão e participação. Por isso,
mais uma vez, graças ao empe-
nho do Singuesp, conseguimos
importantes avanços para os
companheiros da Auto Socorro
Formiga, em Osasco.

Entre os avanços estão cesta-
básica (no mínimo 30 quilos) e
manutenção da refeição no lo-
cal; vale-transporte, sendo que
antes os trabalhadores não re-
cebiam o benefício; e implanta-
ção de convênios médico e odon-
tológico - pagos pela empresa.

TUDO NA CARTEIRA - Além
disso, a empresa se comprome-
teu em até 60 dias passar todos
os companheiros para comissio-
nados puros. Ou seja, de agora
em diante, os colegas não rece-
berão mais nada por fora, tudo
constará no holerite.

PLR - Outra grande conquista
é que em dezembro os Guinchei-

ATENÇÃO, COMPANHEIROS DA AUTO SOCORRO FORMIGA

ros vão receber Participação nos
Lucros e/ou Resultados (PLR) no
valor de R$ 300,00. Vale desta-
car que a empresa não queria
conceder nada. Pressionamos e
conseguimos. O Sindicato vem
negociando com a Auto Socor-
ro Formiga para que a PLR de
2012 seja uma salário nominal.

FÉRIAS - A partir de agora as
férias e o décimo terceiro salário

não serão mais sobre o salário-
base, e sim sobre o total de ganho
obtido pelos trabalhadores.

Nosso presidente Chicão co-
memora: “Os companheiros es-
tão de parabéns. Vamos fiscali-
zar a empresa para que ela cum-
pra com as obrigações. Nossa
mobilização foi fundamental para
corrigir injustiças e obter os jus-
tos ganhos para o Guincheiro”.

CUPONS DO 1º DE MAIO PODEM SER RETIRADOS NA SEDE
Os cupons do 1º de Maio Unificado das Centrais UGT, Força Sindical, CGTB, CTB e Nova Cental estão sendo distribuídos em
nossa sede. Os cupons dão direito a concorrer a 20 carros zero quilômetro. A grande festa será realizada na Avenida Marquês

de São Vicente, na Zona Oeste de São Paulo (próximo ao metrô Barra Funda). PARTICIPE! Informações - 3333.1893.


