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POSTURA VERGONHOSA DA SGP

COMPANHEIRO: o Consórcio
SGP, que é formado pela Sitran e
GP Service, vem sendo muito cruel
com o Guincheiro. Não respeita os
companheiros e ainda tentou
impedir nossa ação Sindical.

Por isso, o Singuesp orienta e
alerta que o momento exige
unidade. Porque unidos vamos
combater inúmeras injustiças
cometidas pelo Consórcio.

O Sindicato não admite e jamais
admitirá que o trabalhador seja
prejudicado. Ainda mais quando
a Lei está do nosso lado.

A AÇÃO SINDICAL é um direito

SE NÃO NEGOCIAR, VAMOS PARAR!!!
Se a empresa manter essa postura radical e injusta contra os companheiros,

vamos PARAR. O Singuesp prioriza o diálogo e quer que o Consórcio apresente
contraproposta às reivindicações dos companheiros em documento
assinado. Também cumpra compromissos firmados. ACORDA, SGP!!!

CONSÓRCIO DESCUMPRE
ACORDO E NÃO RESPEITA

O TRABALHADOR
AINDA TENTOU IMPEDIR NOSSA AÇÃO SINDICAL

garantido por Lei. A PLR também
é assegurado por Lei. E a nossa
CONVEÇÃO COLETIVA tem
força de Lei.

Portanto, está na hora do
Consócio SGP rever sua postura
vergonhosa e negociar com
muita justeza os interesses dos
companheiros Guincheiros.

JUSTAS REIVINDICAÇÕES -
1) Queremos que o Guincheiro
da GP Service tenha direito ao
convênio médico assim como o
da Sitran; 2) Queremos PLR justa.
Na prática, exigimos que a SGP
cumpra a Lei 10.101 de 2000; 3)

Exigimos o fim do assédio moral,
já!; 4) Cobramos a diferença do
reajuste salarial, urgentemente;
5) Queremos negociar 40 horas
semanais; 6) Por fim, queremos
que o Consórcio SGP apresente
propostas concretas.

CHICÃO - Nosso presidente
Francisco José Pereira da Silva
reafirma: “Companheiros, nossa
luta é justa. O que é injusto é a
postura intransigente da SGP. É
hora de pressão e participação.
Se preciso vamos à Justiça do
Trabalho e ao Ministério Público”.

Esteja ao lado do Sindicato!


