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Conquistamos reajuste
de 17,5% em dois anos
Desde 1º de outubro está valendo a nova tabela salarial. Todos os
Guincheiros deverão ter seus salários reajustados em 7,46%. Os novos valores também servirão como
base para as recentes contratações
(veja tabela abaixo).
17,5% - “Somando os acordos de
2010 e 2011, conquistamos 17,5%
de reajuste em dois anos”, afirma
nosso presidente Francisco Pereira da Silva, o Chicão.
Ele arremata: “A qualquer diferença no holerite, o Guincheiro deve
avisar urgentemente o Sindicato.
Não aceite receber abaixo do Piso”.
Nosso Acordo tem força de lei!

Olá, crianças. Lembram
daquele videogame
que vocês pediram?

É, foi graças ao reajuste
e à PLR conquistados
pelo Sindicato

Não acredito,
pai! O senhor
comprou?!
Iupi...

Sindicato garante
PLR de até R$ 1.800
O Singuesp vai pra cima das empresas cobrar o pagamento da PLR
(Participação nos Lucros e/ou Resultados) para os Guincheiros. Está
na hora do patrão repartir os lucros
e valorizar os companheiros.
Esse compromisso foi firmado
por nosso Sindicato, no começo
do ano, na edição de número 10,
do jornal Singuesp Informa.

Passado alguns meses, após muita luta e pressão, o companheiro
Guincheiro comemora os bons resultados alcançados.
“Conseguimos PLR no valor de
até R$ 1.800,00. Na prática, é ação
do Sindicato garantindo mais dinheiro no bolso do trabalhador”,
afirma nosso presidente Chicão.
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Palavra do Presidente

Passou da hora
do patrão
repartir o lucro
COMPANHEIRO(A): na edição
do Singuesp Informa de janeiro

2º CONGRESSO DA UGT

Chicão é eleito Secretário Executivo
Nosso presidente Francisco José
Pereira da Silva foi eleito Secretário Executivo da UGT (União Geral
dos Trabalhadores) durante o 2º
Congresso Nacional da Central,
que ocorreu nos dias 14, 15 e 16
de julho, no Palácio de Convenções
do Anhembi, em São Paulo.
Com o tema “Rumo à Sociedade
do Conhecimento com Justiça Social”, o evento foi um sucesso. Reuniu mais de 3.500 delegados de
todo o Brasil e representantes de
trabalhadores de 28 países.
O Congresso definiu estratégias
de lutas e efetivas reivindicações

da UGT para os próximos quatro
anos. Chicão afirma: “Defendemos
as principais bandeiras da classe
trabalhadora, em especial aquelas
de interesse dos Guincheiros. Com
a minha escolha para Secretário
Executivo da UGT, o Sindicato sai
mais fortalecido e o trabalhador
ganha maior representatividade”.
O presidente da Central, Ricardo
Patah, enfatiza: “A UGT já se consolidou. A meta, agora, é firmar ainda mais a Central na linha de frente das lutas sindicais e sociais e
continuar atuando, sempre, com
responsabilidade e seriedade”.

REPRESENTATIVO - Autoridades políticas
comparecem em peso no Congresso da
UGT, entre eles o ex-presidente Lula, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Gilberto Kassab; abaixo, diretores e assessores do Sindicato, com o presidente da
Central, Ricardo Patah, comemoram o sucesso e a representatividade do evento

de 2011, o Sindicato informou aos
Guincheiros que intensificaria a
pressão por Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR).
Como prometido, fomos à luta.
Negociamos com vários patrões,
rejeitamos “esmolas” e conquistamos ganhos concretos para
muitos companheiros.
A maior vitória foi garantida aos
trabalhadores da empresa Remoções Trans MC. O valor da PLR é
de R$ 1.800,00. Outro grande
avanço ocorreu na Auto Socorro
Moreno. Graças à nossa pressão,
o benefício será pago no valor de
R$ 1.000,00.
A LUTA NÃO PARA - O Singuesp
segue negociando Participação
nos Lucros para aqueles que ainda não recebem. Nosso objetivo é
que todos os trabalhadores sejam
contemplados.
LEI - Reafirmo que a PLR é um
direito legítimo do trabalhador
garantido pela Lei 10.101, de dezembro de 2000.
Não vamos aceitar choradeira

NO CENTER NORTE

Sindicato defende a vida
Diretores e assessores do Singuesp participaram, dia 28 de setembro, de protesto em frente ao
Shopping Center Norte.
Na ocasião, apoiamos o Sindicato dos Comerciários de São Paulo,
que exigia garantias em caso de
fechamento do estabelecimento.

patronal. Lei é lei. E deve ser cumprida. Se a empresa cresce o Guincheiro merece a sua parte.
Não é justo o patrão ganhar à
custa do suor do trabalhador. Passou da hora de repartir o lucro.
Francisco José Pereira da Silva
(Chicão) - Presidente

Chicão, Patah e demais sindicalistas no protesto

Problema apontados - O Center
Norte foi construído sobre um antigo
lixão. Atualmente, há altas concentrações do gás metano, que é inflamável. Segundo a Cetesb, havia
sérios riscos de explosões.
Meta - O objetivo do Sindicato da
categoria, além de preservar a vida
dos trabalhadores, é garantir o emprego dos Comerciários.
Nosso presidente Chicão afirma:
“Sempre quando formos acionados
para defender os interesses dos trabalhadores, independentemente de
categoria, vamos comparecer. A
união é fundamental para trazer
ganhos e corrigir injustiças”.

PATAH É REELEITO
PRESIDENTE DA UGT
Com aprovação de mais de 3.500
mil delegados, no 2º Congresso da
UGT, Ricardo Patah, atual presidente da Central, foi reeleito para mais
um mandato de quatro anos.
“Reafirmo o compromisso da UGT
em mudar o Brasil, e pra melhor. Temos papel fundamental na transformação de um País mais justo e de
oportunidades”, enfatiza Patah.
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SINDICALIZAÇÃO

Fique sócio e fortaleça nossa luta
Quando um trabalhador fica sócio de sua entidade de classe, ele
proporciona inúmeros ganhos à categoria. Fortalece as lutas coordenadas pelo Sindicato, ganha ainda
mais representatividade e obtém
avanços importantes, sejam eles
nos setores econômico ou social.
Além disso, o trabalhador ganha
descontos especiais em vários convênios firmados pelo Sindicato. Em
muitos casos, até os familiares são
beneficiados.
Prova disso, é o convênio que temos com a Odonto Empresa (da USS
Tempo). Lá, o Guincheiro sócio tem
atendimento odontológico a partir de
R$ 11,90. Caso inclua dependentes, as vantagens são enormes.
Por exemplo: titular e mais um
dependente vão pagar R$ 20,00; titular e mais dois dependentes pagarão R$ 28,00; e para titular e mais
três, o custo será de R$ 36,00. Viu
como vale a pena?!
Se você ainda não é sócio do Singuesp, não perca tempo. Procure
um de nossos diretores pelos telefones (11) 3333.1893 e 3334.0733 ou
acesse o site do Sindicato e preencha a ficha de sindicalização, que
está no Menu - seção Fique sócio.

Colônia de Férias do Sindicato dos
Comerciários de São Paulo, na Praia
Grande - Diárias a partir de R$ 27,00.
Lugar ideal para passar momentos felizes
com a família. VALE A PENA CONHECER!

Psicóloga - Desconto de 30% no
valor das consultas. Consultórios na
Zona Leste - em Itaquera e Belém.
Colônia de Férias - Do Sindicato dos Comerciários de São Paulo.
Valor da diária: R$ 27,00, com direito a café da manhã. A Colônia
fica na avenida Guilhermina, 240, na
Praia Grande.
Sisnatucard - É a outra Colônia
de Férias conveniada com o Sindicato. A partir de R$ 26,00, os companheiros terão direito a colônias
confortáveis e de ótima qualidade,
também com café da manhã. A Sisnatucard atende em vários lugares
de São Paulo e do Brasil.
Odonto Empresa - Oferece atendimento a partir de R$ 11,90. O
atendimento da Odonto Empresa é
de nível nacional e sem carência.
Convênios médicos - São três
com preços especiais.
Informações - Ligue no Singuesp
e fale com o diretor Reginaldo Moreira. Telefone (11) 3333.1893. Celular: 7825.7584 / ID 9*323204.
Esteja ao lado de quem luta por você!

www.singuesp.org

Alcoolismo
REJEITE ESSE MAL
O excesso de bebida alcoólica
pode trazer enormes prejuízos à
vida profissional, social e familiar
do trabalhador.
Em muitos casos, as pessoas não
admitem que sofrem da doença.
Retardam o tratamento e prejudicam mais a sua saúde.
Caso seja vítima desse mal, não
se intimide. Procure ajuda no Sindicato. Daremos todo apoio necessário. Ligue nos telefones (11)
3334.0733 e 3333.1893.

VANTAGENS DE
SER ASSOCIADO

DENUNCIE IRREGULARIDADES

Singuesp cobra Trabalho Decente
A saúde física e mental do Guincheiro deve ser preservada. Porém,
muitas vezes, a ganância patronal
não respeita o direito do trabalhador. Passa por cima de leis e submete os companheiros a condições
desumanas, atingindo sem limite a
dignidade humana.
Nos últimos meses, o Sindicato
tem recebido várias denúncias pelo
e-mail imprensa@singuesp.org.
Nosso presidente Chicão afirma: “É
importante que os companheiros

continuem denunciando. E contem
com o apoio do Sindicato”.
Pressão - Vamos intensificar a
pressão para que os problemas
apontados pelos companheiros
sejam resolvidos. Patrão que não
respeita o trabalhador terá que se
explicar na Justiça do Trabalho e
no Ministério Público.
TRABALHO DECENTE é exercido em condições de liberdade, segurança e dignidade. Não aceite desigualdades e discriminação no ambiente profissional. Cobre
garantias para um trabalho produtivo e exija remuneração adequada e digna.
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PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

Ação do Sindicato coloca mais
dinheiro no bolso do Guincheiro
Companheiro(a): nada cai do
ceú! Por isso, toda conquista deve
ser contada, valorizada e divulgada.
Desde o começo do ano, nosso
Sindicato intensificou as ações a fim
de garantir Participação nos Lucros
e/ou Resultados (PLR) justa para
os companheiros Guincheiros.
Enfrentamos difíceis negociações,
cobramos e ouvimos muita choradeira patronal. Mas o objetivo principal foi alcançado. Ou seja, mais
dinheiro no bolso do trabalhador.
A luta não para por aí! A PLR é
um direito garantido por lei e a meta
do Sindicato é ampliar essa conquista para todos.
Nosso presidente Chicão afirma: “O
Guincheiro merece Participação justa. O Singuesp vem atuando e negociando com muito sucesso o benefício para todos. Porém, algumas
empresas não respondem nossa proposta e a pressão vai aumentar”.

Vou comprar alguns presentes
pra toda minha família! Eita grana
boa! Cem, duzentos, trezentos...

PERCORREMOS MAIS DE 1.500 QUILÔMETROS

Colhemos propostas em várias empresas
A fim de conhecer os verdadeiros anseios dos Guincheiros, entre setembro e outubro percorremos mais de 1.500 quilômetros, em
todo o Estado de São Paulo.

Chicão com Guincheiros de Rodovias

Falamos sobre as recentes conquistas e realizações do Sindicato.
Ouvimos e colhemos muitas reivindicações dos trabalhadores e explicamos sobre as principais bandeiras de luta de nossa entidade.
Entre elas jornada de 40 horas (sem
redução de salário), Trabalho Decente e o fim do fator previdenciário.
“Lugar de presidente de Sindicato
é na base, ouvindo os trabalhadores e informando os companheiros
sobre seus direitos e deveres”, avalia nosso presidente Chicão.
Cidades visitadas - Atibaia, Jun-

diaí, Campinas, Bauru, Presidente
Venceslau, Ourinhos, entre outras.
Contem com o Sindicato. Denuncie irregularidades. Ligue nos telefones (11) 3333.1893 e 3334.0733.

Trabalhador lê jornal entregue por Chicão

Confira algumas conquistas:
Empresa Remoções Trans MC Participação de R$ 600,00. Pagamento será em dezembro. Nesta
empresa, também garantimos a
PLR de 2012. Valor: R$ 1.800,00,
em duas parcelas de R$ 900,00.
Pagamento: julho e dezembro.
Auto Socorro Moreno - PLR de
R$ 1.000,00. Pagamento em duas
parcelas: agosto e dezembro.
Auto Socorro Cowboy - Patrão
ofereceu só R$ 200,00. O Sindicato rejeitou e conquistou R$ 600,00.
Pagamento: junho e dezembro.
Auto Socorro Trovão - A empresa insistia pagar R$ 450,00. Reagimos e conquistamos R$ 600,00.
Pagamento: R$ 300,00 em junho e
os outros R$ 300,00 em dezembro.
Formiga - PLR de R$ 300,00; mais
cesta básica, manutenção da refeição no local e convênios médicos e
odontológicos pagos pela empresa.

ACESSE NOSSO
SITE E FIQUE
BEM INFORMADO
Cresce o número de acessos ao
site do Sindicato. Já são mais de
200 visitas diárias. Na página, além
de conferir as lutas e conquistas, o
Guincheiro tem à disposição ampla relação de convênios.
“O site do Singuesp é importante ferramenta de comunicação com
a base. Continue acessando. Divulgue ao seu colega de trabalho”,
orienta nosso presidente Chicão.
Fique bem informado. Acesse:

www.singuesp.org
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