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Ano VIII Nº 26 - Junho de 2014.

CHICÃO É REELEITO COM
MAIS DE 98% DOS VOTOS
TRABALHADOR APROVA ATUAÇÃO DA ATUAL DIRETORIA

ESCOLHA CERTA - Guincheiros votaram em peso na Chapa 1, encabeçada pelo
presidente Chicão. Em todos locais de trabalho onde estivemos para colher votos, a aceitação da atual diretoria foi geral. Os companheiros destacaram a presença do Sindicato na base e os ganhos garantidos em prol da categoria nos
últimos anos. Apesar dos avanços, Chicão promete mais conquistas

PRESIDENTE CHICÃO

“Prometo retribuir toda a confiança dos companheiros. Estou muito feliz porque a maioria tem reconhecido nosso empenho para garantir os melhores salários e benefícios para
toda a categoria. São muitos
desafios, mas a luta continua!”

COMPANHEIRO(A): nos dias
23, 24 e 25 de abril, os Guincheiros de todo o estado foram às
urnas para escolher a nova diretoria do Singuesp.
RESULTADO - 98,10% optaram pela continuidade. Escolheram manter o presidente Francisco José Pereira da Silva (Chicão). Ainda tivemos 1,61% de
votos brancos e 0,29% nulos.
BOA ACEITAÇÃO - Ficamos
felizes com a boa aceitação dos
companheiros na base. Muitos
diziam: “Se for para votar no Chicão eu voto. Ele merece”.
COMPROMISSOS - A diretoria eleita se compromete a ampliar todos os ganhos e obter
mais benefícios.
“Avançamos muito nos últimos
anos, mas queremos ir além. Temos atuado em prol da valorização dos companheiros. Temos
colocado mais dinheiro no bolso
do Guincheiro”, afirma nosso 1º
secretário Reginaldo Moreira.

NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS, CONQUISTAMOS 67,45% DE REAJUSTE
SALARIAL, SENDO 33,08% DE GANHO REAL - VEJA GRÁFICO NA PÁGINA 4
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DIRETORIA ELEITA SE C
GANHOS E GARANTIR A

NOSSA META É INTENSIFICAR O TRABALHO DE BASE, INFORMA
CONDIÇÕES DE TRABALHO E COMBATER OS MAUS PATRÕES. VAM
Logo após o resultado da eleição, no final de abril, a diretoria
eleita do Singuesp já traçou os
principais objetivos para os próximos anos.
A meta é continuar o forte trabalho de base, garantir melhores salários, obter ainda mais
benefícios para os Guincheiros
e combater os maus patrões.
“Não vamos aceitar injustiças,
Guincheiro ganhando por fora da
Carteira e péssimas condições
de trabalho”, afirma Chicão.
MP - Empresas que não negociarem com o Sindicato, explorarem o Guincheiro, ou seja, desrespeitarem a legislação e a
Convenção vigente serão denunciadas no Ministério Público
e no Ministério do Trabalho.
Nosso secretário-geral Rodrigo Pereira da Silva arremata: “É
fundamental que os companheiros denunciem as irregularidades. Precisamos do seu apoio
para corrigir injustiças e avançar
nos ganhos e melhorias”.

Guincheiro momento antes da votação

PRINCIPAIS
COMPROMISSOS

COMPANHEIRO vota e segura Jornal da Chapa que destacou ganhos concretos

CONFIRA OS DIRETORES ELEITOS
PRESIDENTE - Francisco José Pereira da Silva
SECRETÁRIO-GERAL - Rodrigo Pereira da Silva
1° SECRETÁRIO - Reginaldo Moreira dos Santos
TESOUREIRO - Edson Estevam da Silva
CULTURA, ESPORTE E LAZER - Diego Correa Alves
RELAÇÕES SOCIAIS - Amilton da Silva Sizilio
RELAÇÕES SINDICAIS - Alexandro Carlos Cavalini
TITULARES DO CONSELHO FISCAL - Pedro Alcântara Pereira da
Silva, Mustafá Olímpio de Moraes e Reinalton Francisco dos Santos
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL - Sérgio Nobre da Silva,
Thiago Alves Corado e Roberto Amorim Bomfim

Nossos assessores entregam jornal

Trabalhador recebe assessores

SALÁRIO - Vamos intensificar
a luta para elevar ainda mais os
salários dos companheiros.
BENEFÍCIOS - Queremos também ampliar os benefícios e melhorar os já existentes, como
vale-alimentação e cesta.
CONVÊNIOS - Estamos fechando novas parcerias para garantir as melhores opções de lazer e de qualificação para o Guincheiro associado.
TRABALHO DE BASE - Melhoramos muito o trabalho de base, mas vamos estar ainda mais
junto dos Guincheiros.

Companheiro fez a melhor escolha: Chapa1
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COMPROMETE AMPLIAR
AINDA MAIS BENEFÍCIOS

AR AINDA MELHOR OS COMPANHEIROS, PRESSIONAR POR BOAS

MOS RETRIBUIR TODA CONFIANÇA RECEBIDA NAS URNAS

JORNAL DA CHAPA 1 foi bem aceito pelos companheiros na base. Publicação destacou o trabalho de Chicão, que nos últimos anos mudou o Singuesp pra melhor

APURAÇÃO OCORRE SEM PROBLEMAS
A apuração dos votos ocorreu, dia
25 de abril, no Sindicato. Não houve problemas. Tudo transcorreu muito bem e com transparência.
Com a presença dos diretores
eleitos, Guincheiros e apoiadores,
o momento foi marcado por forte
emoção e muitos agradecimentos.

O atual presidente Chicão, reeleito com 98,10%, destacou o
trabalho conjunto dos diretores.
Chicão afirma: “Ninguém faz
nada sozinho. E todo carinho
que tenho recebido divido com
essa diretoria, que tem me ajudado na defesa da categoria”.

COBERTURA - Mais detalhes
da eleição, como cobertura, todas as imagens do pleito e da
apuração, você confere no site do
Sindicato - www.singuesp.org
Acesse e fique bem informado.
Divulgue para um colega de trabalho. Na página, você pode ficar sócio, denunciar, dar sugestões e falar com um de nossos
diretores. Não perca tempo e
participe da vida do Singuesp.

PRESIDENTE reeleito Chicão, logo
após anúncio de sua vitória, agradece
o apoio da atual diretoria. “Os mais de
98% dos votos conquistados se devem à união e ao empenho do grupo”

UNCIAR AO

Guincheiros, apoiadores e diretores da Chapa 1 durante anúncio do resultado

Chicão com colaboradoras do Singuesp

Chicão recebe cumprimento da família
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CONFIRA NOSSOS AVANÇOS SALARIAIS NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS

CONQUISTAMOS 33,08% DE GANHO
REAL. NO GERAL, SÃO QUASE 70%
Desde que Chicão e sua diretoria tomaram posse, em 2006,
muitos ganhos foram conquistados. E, entre os melhores, e mais
comemorado pelos trabalhadores, está o aumento salarial.
Com muito empenho, em apenas seis anos, Chicão conseguiu
reajuste de 67,45% nos salários,
com um aumento real inédito de
33,08% para todos.
Para se ter uma ideia da dimensão dos avanços, em 2008,
o reajuste foi de 23,50%, índice
que veio ao encontro às reivindicações da categoria, que até
então não tinha ao seu lado uma
entidade forte e combativa.
Chicão afirma: “Nos últimos
anos, tiramos o Sindicato da UTI,
quitamos dívidas, elevamos os
salários, melhoramos a estrutura,
ampliamos o trabalho de base e
investimos forte para melhorar a
comunicação com a base”.
NÃO FIQUE DE FORA - Participe do Sindicato. Junte-se a nós
e não fique só! Quem se associa, além de garantir benefícios
para toda a família, fortalece sua
entidade de classe. Não perca
mais tempo e fique sócio.
Ligue no Sindicato e fale conosco: (11) 3333.1893. Ou acesse
www.singuesp.org e preencha a
ficha de pré-sindicalização, disponível no menu, que fica ao lado
esquerdo da página principal.
E aí, tá esperando o quê?!

“Nos últimos anos, tiramos o Sindicato da UTI, quitamos dívidas, elevamos os salários, melhoramos a estrutura, ampliamos o trabalho de base e investimos forte para
melhorar a comunicação com a base”, AFIRMA NOSSO PRESIDENTE CHICÃO.
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