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SINDICATO CONQUISTA
reajuste de 14%

Ano VI Nº 18 - Dezembro 2012.

Desde 1º de outubro, dia da nossa
data-base, está valendo a Conven-
ção Coletiva 2012, negociada entre
o Singuesp e o setor patronal. O do-
cumento, que tem força de lei, traz
importante ganho para os compa-
nheiros: 14% de reajuste (mais de
5% de aumento real).

CHICÃO - Nosso presidente Fran-
cisco José Pereira da Silva afirma:
"Conseguimos melhorar, e muito, os
índices de ganhos nos últimos anos.
Mas vamos continuar firmes na luta
por mais avanços. O Guincheiro me-
rece ter um salário digno".

Para os trabalhadores que rece-
bem acima do Piso, o reajuste des-
te ano será de 8,98%.

DENUNCIE - Caso a sua empresa
não cumpra os valores estabelecidos
no documento, fale com o Sindicato
pelo telefone (11) 3333.1893.

SALÁRIO DO GUINCHEIRO CHEGA A R$ 1.260,01

R$ 1.260,01

CONFIRA O PISO DA CATEGORIA

R$ 1.102,54

R$ 1.000,85

R$   922,65

R$   899,61

R$   852,24

R$   833,02

R$   807,67

R$   782,36

OUTRAS FUNÇÕES R$   696,28

MOTORISTA OP. DE GUINCHO PESADO

MOTORISTA OP. DE GUINCHO LEVE

MECÂNICO SOCORRISTA COM MOTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MOTORISTA DE INSPEÇÃO RODOVIÁRIA

MOTORISTA DE AUXÍLIO (OPERAÇÃO)

AJUDANTE OPERADOR DE GUINCHO

ATENDENTE

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

AUMENTAMOS
O BENEFÍCIO

PARA R$120,00

Vale Compra

O empenho do Sindicato aumen-
tou o benefício para R$ 120,00. Ago-
ra, no lugar da cesta, o trabalhador
receberá o vale compra em dinhei-
ro. Na prática, estamos contemplan-
do Guincheiros e familiares.

GUINCHEIRO
TERÁ 30 DIAS

DE ESTABILIDADE

Volta das Férias

O Sindicato conquistou estabi-
lidade de 30 dias para todos os
companheiros quando voltam das
férias. Fique atento! Caso precise,
procure o Singuesp.

CONTINUA PARA
TODOS OS

TRABALHADORES

Seguro de Vida

O Singuesp, sabendo da neces-
sidade do seguro, se manteve fir-
me nas negociações para garan-
tir a continuidade do benefício a to-
dos os companheiros.

DESPESAS DE VIAGENS
TERÃO REAJUSTE DE ATÉ 60%

O Singuesp conquistou importante reajuste nos valo-
res das despesas de viagem. Veja:

VALE-TRANSPORTE
PODE SER PAGO EM DINHEIRO
Nosso Sindicato garantiu o direito do trabalhador es-

colher a opção de receber o vale-transporte em dinhei-
ro. Portanto, companheiros, verifique com o RH de sua
empresa o procedimento correto para ter direito a essa
opção. Dúvidas: entre em contato com o Singuesp no
telefone (11) 3334.0733 e fale com algum diretor. E-
mail para singuesp@singuesp.org

Como era Como ficaItens
Café

Almoço
Jantar

Pernoite

R$ 4,50
R$ 10,00
R$ 10,00
R$ 25,00

R$ 6,00
R$ 16,00
R$ 16,00
R$ 30,00
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Estratégia conquista avanços
Palavra do Presidente

COMPANHEIRO(A): quando assu-
mi o Sindicato, em 2006, disse que
lutaria para conquistar ganhos con-
cretos para os Guincheiros. Lembro
que estabelecemos prioridades. A pri-
meira era garantir melhores salários,
e a outra, quitar as dívidas deixadas
pela antiga diretoria.

AVANÇOS - Com muito trabalho,
já no primeiro ano, conquistamos um
índice de reajuste inédito para o tra-
balhador e limpamos o nome do Sin-
guesp. Hoje, o Guincheiro tem uma
entidade forte e representativa.

Também, nos últimos anos, tivemos
importantes avanços sociais. E não
paramos por aí!

CAMPANHA SALARIAL - Neste
ano, conseguimos 14% de reajuste
(mais de 5% de aumento real). Subi-
mos o vale compra para R$ 120,00 e
mantivemos o seguro de vida.

Para quem recebe acima do Piso,
o reajuste ficou em 8,98% - veja ou-
tras conquistas na capa.

Apesar dos avanços, a luta conti-
nua! Temos muitos desafios para os
próximos anos. Queremos ampliar as
conquistas e garantir ainda mais dig-
nidade para o trabalhador.

2013 - Desejo aos Guincheiros um
2013 com muita paz, saúde e alegria.
Vamos estar ainda mais fortes no ano
que vem. Lutando e vencendo todas
as dificuldades em prol da categoria.

Contem com o Sindicato.
Contem com o meu apoio!

Francisco José Pereira da Silva
(Chicão) - Presidente

Mais um ano
com ganhos
concretos

DIÁLOGO COM AS EMPRESAS DE GUINCHO

O Singuesp sempre defendeu o
diálogo para garantir ainda mais
ganhos para a categoria. E essa es-
tratégia vem trazendo resultados
concretos aos companheiros.

Porém, é importante que o Guin-
cheiro mantenha contato permanen-
te com o Sindicato, a fim de denun-
ciar os problemas mais constantes
nas empresas.

CHICÃO - “Quando recebemos
uma denúncia vamos imediatamen-
te cobrar soluções urgentes do pa-
trão”,afirma o presidente Chicão.

CONTEM COM O SINGUESP -  Va-
mos juntos conseguir ainda mais
avanços para toda a categoria.

Os companheiros da JB, em-
presa de guincho que presta ser-
viços nas Rodovias do Estado de
São Paulo, agora serão repre-
sentados pelo Sindicato. Na prá-
tica, terão uma entidade forte!

COMO ERA - Antes, esses tra-
balhadores não eram represen-
tados pelo Singuesp. Ou seja, não
tinham direito a receber nenhum
benefício. Mas tudo mudou!

COMO ESTÁ - Com a chegada
do Sindicato, os companheiros
já tiveram reajuste maior, passa-
ram a receber pelo Piso da ca-
tegoria. Além disso, terão direi-
to a convênio odontológico, vale
compra de R$ 120,00 e PLR no
valor de R$ 60,00 por mês. No ano,
o valor da PLR é de R$ 720,00.

TRABALHADOR
da JB agora é
representado
pelo Singuesp

Só vamos saber o que ocorre de
irregular em seu trabalho se você
avisar o Sindicato.

CAMPANHA SALARIAL - Duran-
te nossa Campanha visitamos di-
versas empresas para ouvir o tra-
balhador. Após levantar as queixas

dos companheiros fomos dialogar
com o patrão. Em muitos casos ob-
tivemos avanços e em outros esta-
mos em fase de negociação.

DENUNCIE - Ligue no Sindicato. Te-
lefones (11) 3333.1893 e 3334.0733.

MARTHAS - Sindicato comparece na empresa e ouve os principais anseios dos trabalhadores

Chicão com trabalhadores da Lenc Chicão com os companheiros da DER

DENUNCIAMOS IRREGULARIDADES NA
Auto Socorro Peninha e Formiga

O Sindicato vai aumentar a pres-
são sobre duas empresas que não
respeitam os direitos dos trabalha-
dores de guincho.

A primeira é a Auto Socorro Peni-
nha, localizada em Itu. Lá, o patrão
está pagando o salário dos com-
panheiros “pingado”. Além disso, não
recolhe o FGTS como deveria, e está
há vários meses com o INSS atrasa-
do (ou seja, desconta do trabalha-

FESTA COM OS COMPANHEIROS
do Grupo Apoio foi um sucesso

Em novembro, nosso Sindicato fez
uma grande confraternização com os
Guincheiros do Grupo Apoio. Apre-
sentamos o Sindicato. Falamos das
mais recentes lutas e conquistas que
obtivemos nos últimos anos.

PRÊMIOS - Além disso, sortea-
mos prêmios e estada de um final
de semana em uma Colônia de Fé-

rias do Sindicato. Ganhadores: Da-
vid, Samara, Daiana, Elson, Sidnei,
André, Carlos Eduardo, Karine, Jefer-
son, Kened, Salvador e Edson.

Nosso presidente Chicão na Marthas

dor mas não paga o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social).

FORMIGA - Na Auto Socorro For-
miga, que fica em Osasco, o proble-
ma é parecido. O patrão não quer
pagar a Participação nos Lucros
(PLR), férias e 13º terceiro salário.

Nosso presidente Chicão afirma:
“Não é justo agir assim com o tra-
balhador. Cobramos soluções ur-
gentes das duas empresas”.
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Sindicato se reúne com Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DE SÃO PAULO

Pedimos o apoio do gover-
nador na luta em defesa da ca-
tegoria; também falamos so-
bre cursos profissionalizantes

UNIÃO RESGATE

Homenageia Guincheiros
O Singuesp, como representan-

te do trabalhador, foi homenagea-
do em Limeira, dia 24 de novem-
bro, pela empresa União Resgate.

O intuito do evento, que contou com
mais de 250 pessoas, foi lembrar
das qualidades únicas dos traba-
lhadores e também aos que tornam
possível a execução das tarefas dos
trabalhadores, como o Governo do
Estado, o Detran e o Samu.

Nosso presidente Francisco José
Pereira da Silva (Chicão) esteve, em
novembro passado, com o governa-
dor de São Paullo, Geraldo Alckmin.

Na ocasião, falamos das dificulda-
des enfrentadas pela categoria e
pedimos o apoio do governador na
implantação de cursos profissionali-
zantes para trabalhador de guincho.

Negociação - Chicão também fa-
lou dos ganhos salariais conquista-
dos pelo Sindicato nos últimos anos.
Porém, reafirmou a necessidade dos
companheiros serem mais valoriza-
dos pelas empresas do setor.

“O governador nos recebeu mui-
to bem. Ouviu atentamente o Sindi-
cato e prometeu estudar a propos-
ta de garantir cursos profissionali-
zantes para todos”, afirma Chicão.

UNCIAR AO

Entre os homenageados estava
Adolfo Pastorello, de Araras, o Guin-
cheiro mais antigo de São Paulo.
Trabalhadores que perderam a vida
durante suas tarefas também fo-
ram lembrados.

Além de nosso presidente Chicão
e alguns diretores do Singuesp, au-
toridades políticas compareceram e
conheceram mais sobre os desafios
enfrentados pelos Guincheiros.

PRESSÃO - Nosso pre-
sidente Chicão, em no-
me dos Guincheiros, re-
cebe troféu Monumen-
to do Resgate, do re-
presentante da empre-
sa União Resgate

Chicão discursa e agradece o reconhecimento

Organizadores do evento com o Chicão

FORTALEÇA NOSSA LUTA
FIQUE SÓCIO

COMPANHEIRO(A): está compro-
vado que nessa vida ninguém faz nada
sozinho. Por isso, o Sindicato pede o
seu apoio. O primeiro passo é ficar só-
cio do Singuesp, que é uma entidade
representativa e atua em prol da sua
valorização e dignidade.

Existem vantagens?
Mas é claro. Veja algumas delas!
1) O Guincheiro que se associa for-

talece ainda mais a luta por direitos

e conquistas; 2) Ganha muito mais
representatividade; 3) Obtém impor-
tantes avanços nos setores econô-
micos e sociais; 4) Garante descon-
tos especiais em vários convênios
firmados pelo Singuesp, como Co-
lônia de Férias, planos odontológi-
cos e médicos, e muito mais. Quer
saber o melhor: toda a família tam-
bém será contemplada.

ATENÇÃO - A você que é sócio do
Singuesp, pedimos que vá ao Sindi-
cato para retirar sua nova carteirinha
de associado. Ela está mais bonita e
com muitas informações de interes-
se do trabalhador. Para saber mais,
ligue nos telefones (11) 3333.1893 e
3334.0733 e fale com um diretor.

VIRE E VEJA NO VERSO A RELAÇÃO
DOS PRINCIPAIS CONVÊNIOS

Nosso presidente Chicão e o diretor do Singuesp, Rodrigo, pedem o apoio do governador na implantação de cursos para os Guincheiros

Representantes do Singuesp com o governador Alckmin Alckmin prioriza o diálogo com o movimento sindical
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ÓTICAS, COLÔNIAS, FACULDADES, DENTISTAS, PLANO MÉDICO E MUITO MAIS

Sindicato garante mais convênios

SINGUESP INFORMA - Publicação do Sindicato dos Guincheiros Removedores de Veículos do Estado de São Paulo (Singuesp). Presidente: Francisco José Pereira da Silva (Chicão).
Diretor responsável: Rodrigo Pereira da Silva. Sede: rua Júlio Castilhos, 1.114, Belenzinho, São Paulo/SP. Telefones (11) 3333.1893 e 3334.0733. Site: www.singuesp.org

Produção: Agência Grita São Paulo (AGSP). Telefone (11) 2862.4975. Textos e edição: Daniel Lucas Oliveira - MTb 59.790/SP, Wellington Torres e André Dantas. Dezembro de 2012.

O Singuesp tem ampliado sua
rede de convênios. Hoje, o Guinchei-
ro tem muitas vantagens. Confira:

ÓTICAS - Nosso novo convênio é
com a rede de Óticas Diniz. São mais
de 500 unidades. Descontos de até
30%. Informações: (11) 2089.0659.

SISNATUCARD - É uma rede de
Colônias de Férias. Estada a partir
de R$ 26,00. Dúvidas ligue (11)
3334.0733 e fale com Reginaldo.

DENTISTA - AESP Odonto garan-
te preços especiais. Além disso, te-
mos convênio com a Odonto Em-
presa. Valores a partir de R$ 11,90.
Saiba mais: (11) 3333.1893.

ASSISTÊNCIA MÉDICA - O Sin-
dicato tem convênio com a melhor
opção de preço e qualidade. É a
Intermédica (veja ao lado). Faça já
seu plano: (11) 3334.0733.

ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA -
Descontos a partir de 30%. O con-
sultório fica em Itaquera, ZL.

POLÍTICAS, ÁLCOOL E DROGAS

ORIENTAMOS DEPENDENTES
O Singuesp realiza um trabalho

fundamental na orientação e enca-
minhamento de dependentes quí-
micos. José Carlos de Oliveira, con-
selheiro da entidade, é o nosso con-
sultor de políticas, álcool e drogas.
Ele tem uma história de vida surpre-
endente. Sofreu muito em razão do
uso excessivo do álcool e drogas

quando era jovem. Porém, um dia
deu uma reviravolta em sua vida.
Quis se livrar dos vícios e foi procu-
rar ajuda. Hoje, um homem vivido e
com muitas marcas do passado, ori-
enta dependentes químicos interes-
sados a VIVER.

ENTREVISTA - Em novembro, o
Sindicato gravou uma entrevista
com José Carlos. Ele falou sobre o
trabalho que desenvolve no Sin-
guesp e também no Sindicato dos
Comerciários de São Paulo.

Entre os principais pontos abor-
dados, tratou sobre sua vivência en-
quanto dependente, das dificulda-
des, como foi a relação com a fa-
mília e quando decidiu sair do vício
e por que. A entrevista completa
você vê no www.singuesp.org

SEST/SENAT - São entidades
que têm por objetivo valorizar os tra-
balhadores do setor de transporte.
Os serviços apoiam programas que
visam o bem-estar do trabalhador.
A área educacional oferece cursos
de qualificação e muito mais. Ligue
(11) 3333.1893 e saiba mais!

COLÔNIAS DE FÉRIAS
Conheça e escolha uma das op-

ções que o Singuesp oferece:
PRAIA GRANDE - Colônia de Fé-

rias do Clube dos Comerciários de

São Paulo. Valor da diária a partir
de R$ 27,00, com direito a café da
manhã. Criança até quatro anos não
paga. Entre 4 e 10 anos, pagam ape-
nas meia. Endereço da Colônia: ave-
nida Guilhermina, 240.

COTIA - A 28 quilômetros de São
Paulo, o clube tem grande estrutu-
ra. É outra ótima opção de lazer.

CLUBE DE BENEFÍCIOS CAXIN-
GUÍ - Por meio da parceria, o Sin-
guesp oferece várias opções de la-
zer, saúde, e formação profissional,
apoio jurídico, dentistas, auxílio-fu-
nerário e muito mais. Confira:

FACULDADES - A parceria com
Caxinguí garante descontos em mais
de 30 faculdades. Eles chegam até
70% em cursos de graduação, pós-
graduação e cursos de idiomas.

Mais informações, ligue no Sindi-
cato e fale com Reginaldo. Telefo-
nes (11) 3333.1893. Celular: (11)
7825.7584. ID: 9*323204.

COLÔNIA de Férias dos
Comerciários de São
Paulo. Valor da diária a
partir de R$ 27,00

JORNALISTA do Singuesp (camisa azul), Da-
niel Lucas, durante entrevista com José Carlos

JURÍDICO
AMPLIA

ATENDIMENTO
Nossa equipe jurídica, acompanhan-

do o aumento da procura por apoio
jurídico em várias áreas, ampliou o
atendimento. Agora, além de asses-
soria jurídica para causas trabalhis-
tas, damos suporte nas áreas cíveis,
previdenciárias e de família.

CHICÃO - “Com as novidades, va-
mos nos aproximar ainda mais da
categoria. O objetivo é ajudar os com-
panheiros e familiares nas dificulda-
des enfrentadas”, afirma Chicão.

AGENDAMENTO - Para ser aten-
tido pelo advogado do Sindicato, dr.
Miraldo Souza, ligue nos telefones
(11) 3333.1893 e 3334.0733 e mar-
que uma consulta. O atendimento é
toda segunda, das 10 às 17 horas.


